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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correto da

Manhã", n<> largo da Carioca
11. IS, estão já funccionando to-
dás as suas secções, excepto as
offlclnns, qno cm brevo estarão
também ali installndas.

São os seguintes os números dos
nossos apparelhos telephonicos:

Redacçâo í . . 5608 - Central
Gerencia;; . . 544» •¦ "

Escriptorio. . 5701-
Of fiei nas. . . 37- Norto

LEM RANÇA
DESASTRADALI n

Ninguém no mundo político espe-

rava a approvação pclo Senado da

emenda do sr. Mendes dc Almeida

ao projecto de reforma eleitoral, in-

stituindo a eleição de um deputado

por districto, dividido o paiz cm tantos

diítrictos quantos os deputados a se-

rem eleitos. Ninguém podia espcral-a,

não só porque a eleição por essa

fôrma . incompatível com a Consti-

tttição, que garante a representação
da .minoria, mas também porque es.i

reforma, ou o regresso á eleição de

campanário, não era reclamada pela
opinião brasileira. Já foi, no Brasil
duas vezes experimentada, e o resul-

tado foi baixar o nivel da Câmara
<!os Deputados. A primeira vez foi

ainda com a eleição indirecta, e a
C.mara encheu-se de deputados
atdcõcs, sem educação politica, c nos

quaes predominava a preoecupação
dos interesses da pequena terra, com

prejuízo dos da grande pátria. Cada
<leptttado tinha então um sttpplcntc, e

os partidos locaes, 011 antes, as fa-
«nilias predominantes nos districtos,
entraram logo cm cambalacho, ele-

gendo uma o deputado e a outra o

si.pplente, mas com a condição, so-
Icnnemcnte estipulada, perante teste-
iruniias fiadoras, de funecionar, re-
vezadamente, cada anno um dclSc..

O resultado foi tal, que essa lei só
serviu para a eleição de uma legis-
lauira, convertendo-sc logo os cir-
culos de um deputado em districtos
dc tres. 'A segunda vez foi com a
lei Saraiva, isto c, com a eleição di-'
recta. Teve a vantagem de facilitar
a eleição de representantes em oppo-
sição ao partido então no poder, e até
do deputados republicanos; mas foi
logo notado que os partidos sc ha-
viam enfraquecido/ que a Câmara
dos Deputado.*, como já dissemos,
baixara dc nivel, perdera algumas
capacidades, pelo que já nos ultiinos
tempos da monarchia, era pensamén-
to dominante entre os nossos esta-
distas e políticos a volta ao escrutínio
dc lista ou aos districtos de mais rc-

presentação.
iN_ Republica nunca se pensou cm

restaurar os districtos de tini depu-
tado. Nem era possível, por não
haver systema ou mcthodo de repre-
sentação de minoria que se coadune
com o voto uniiiominal. Kste excluo
ar.tiella. Mo entanto, na nossa Repu-
blica, a representação da minoria é

preceito constitucional. Não . licito
ao legislador ordinário pôr-lhc ter-
ir.o ou anmtllal-o. Demonstrou, nó
Senado, brilhantemente, como lhe é
habitual, o sr. Epitácio Pessoa, quan-
tio ali sc tratou de votar a emenda
do senador maranhense, a inconsti-
tticionalidade da innovaçfio que ella
consignava, e ficou sem resposta.
Hontem, na Câmara dos Deputados,
levantaram-se justos protestos, não
só pela inconveniência c péssimos
cffeitos d.i reforma, como também
por cila transgredir flagrantemente a
lei fundamental da Republica, que
assegurou ao partido divergente da
maioria o direito dc ser representado
naquella Gamara. Não quizeram os
constituintes republicanos que as ca-
deiras do parlamento fossem mono-
polio de üin_sú partido, c deram tanta
importância a isto, que não deixaram
á* legislaturas ordinárias providen-
ciar a tal respeito, e foram logo
consignando o principio da re-
presentação da minoria, ou atiles,
tias minorias, na lei básica que elabo-
r.ir.mi. O Senado ha de reílectir nas
consequeiiciaa da sua votação, que,
vê-se logo, foi precipitada, leyia-
nn, e voltará sem duvida atrás.
Deve o Senado considerar que, tra-
tandò-se tle eleição de deputados,
d-, ve prevalecer o voto da Câmara
dos mesmos deputados. Ali nem se
pensou na possibilidade de rcstabele-
cer os districtos tle um deputado, 011

escrutínio uniiiominal.
O ideal em matéria de eleição para

cs parlamentos é o collegio único, 011
of deputados eleito.; por todo o paiz,
mas não tem vingado, nos grandes
listados, pela impossibilidade mate-
rial do seu regular funecionamento.
Mas como o escrutínio dc lista
por toda tuna vasta
01 districto eleitoral,
se approxima daquelle ideal, ti o qne
tem maior acceita .ão entre os publi-
ci.-tas, c mais applicação nos paizes
de systema representativo. O escru-
tinio de lista . mais conforme ao
principio qtie faz do deputado, não
c representante e defensor de inter-
c.-ses locaes, mas o representante de
todo o paiz, A eleição uninominal
CCr 

. culr* "m candidato e outro
candidato, predominando no voto do
eleitor razoes pessoaes para a prefe-
rencia, ao passo qtic eom o escrutínio
de lista a eleição se determina pormotivos políticos 011 por um pro-
gramma partidário; mas isto nos pai--es, esta claro, em que ha partidos
organizados e com programma. En-
«re nós, póde-sc dizer que não ha
Partidos com idéas e programmas de-
«'.idos, e por esse motivo não h»

por que preferir o escrutínio de lista.
Mas no Brasil o voto uninominal,
ou a eleição de um deputado por dis-
tricto, se resentiria de outros incon-
venientes que já determinaram a sua
condemnação noutros paizes.

Escreve illustre publicista:"Nacir-
cumscripção restricta em que sc exerce
o voto uninominal, presta-se clle esse..-
cialmento á corrupção e á pressão
eleitoraes. E' eleito o candidato que
leva tempo a preparar a sua eleição,

prestando aos eleitores numerosos

pequenos serviços de apparencia des-
interessada. Leva vantagem o candi-
dst. que faz mais promessas, já para
os eleitores pessoalmente, já para o
districto. Também favorece ao que
tem por si, ostensivamente on não,
a acção administrativa em mais larga
escala. O candidato mais rico tam-
bem se bate com melhores elementos
de victoria. E, eleito, . deputado
não tem outra preoecupação senão a
de conservar a confiança dos seus
eleitores, esforçando-se por cumprir,
stnão todas, ao menos parte das

promessas que fez, ou dos com-

promissos que assumiu. Torna-se
seu commissario, seu correspon-
dente, não abandona as 

"ante-

câmaras ministèriàes, recommcnda e
solicita. Os interesses geraes não
existem para clle: sacrifica-os, sem
hesitar, á única preoecupação da sua
reeleição." Uma reforma que pro-
mctte desses frutos não é de molde
a elevar c prestigiar o poder legisla-
tivo da Republica.

Gil VTDAT
¦i » m» » m

ou
circumscripção

-' o que mais

Tópicos & N jticias
O TEMPO

Lindo dia dc sol, o de Iionto.. O cio
manteve-se firme. A temperatura variou
entre ao°,o c 25°.**.

funeções privativas do Congresso) bo |
poder executivo,

A esse tempo, o sr. Barbosa Lima
argumentava com o artigo 34 da Con-
sthuição da Republica. E hoje, que faz
elle? Contra a lei, sabendo que está
fora da lei, da Constituição em que
collaborou, muda dc rumo, para enfei-
xar nas mão9 do governo poderes com
que possa, de um momento para ou-
tro, lançar á miséria grande numero
de famílias de funecionarios pub .cor,
que nenhum mal têm feito, nem pre-
tendem fazer ao extineto defensor do

povo opprunido.
Comprehende-sc. Agindo desso modo,

o representante reconhecido do Disir'-
cto Federal pretende agradar ao go-
verno, que é o seu único eleitor neste
momento. Vêm por ahi as novas ciei-
ções, e a experiência ensinou ao sr.
Barbosa Lima que vale muito mais o
reconhecimento que a votação.

Dirija como achar melhor os seus
negócios o "desintetessadó servidor d.i
Republica". Mas convença-se desde já
de que, ha muito, não se registra unia
queda lão estrondosa como .-. sua.

E quanto tempo levou o sr. Barbo-
sa Lima para levantar a sua mascara...

BRASILEIROS

GRAVATAS —
Casa Manchester-

Lindíssimas — Só na
Kua Gonçalves Dias 5.
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O general Thaumaturgo de Azevedo,
inspector da arma dc infanteria do
Exercito, entregou liontcm ao ministro
da Guerra o seu relatório sobre a in-
specção que fez a diversos corpo»; c
linhas dc tiro situados no norte da Re-
publica.

Discursando hontem no Senado, o
sr. •Raymundo de Miranda referiu-se a
tuna carta do sr. Álvaro de Teffé que
estampámos; lia dias, nas nossas colu-
ninas, dando a essa missiva e a -m
ligeiro eonuneniario, que fizemos, uma
significação que não tem razão de ser.

Disse o . senador Raymundo tle Mi-
rantla que publicando aquclla carta e
declarando que, dispensávamos mandar
um redactor e um pholoijrapho exami-
nar a mobilia da residência do barão
dc Tcffê, o Correio da Manhã havia
implicitamente reconhecido a honesti-
dade do governo do Marechal Hermes.
A illação é tão absurda que hesitamos
em acreditar que o senador alagoano a
houvesse feito seriamente.

¦Mas cm sc tratando dc um caso cm
que fomos citados directamente, jtil-
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HOJE
Está de serviço na Repartição Contrai dc"Policia o t" delegado auxiliar.

Pami-sc na Prefeitura a follia das mljiin-
tas de 2" classe, de letras li a J.

A carno
Para a carne bovina posta liojc em

i.nstur.o nesta capita" foram afíixitilos pelos
marchantes, 110 entreposto tle S. I.10150, os
preços dc $660 a $I5S". devendo ser cobra-
do ao publico o máximo do Suoo.

Carneiro. 2$; porco, i$2oo c vitclla, Sooo.
 ¦_»¦»»¦¦ 

O parecer lavrado pelo illusirc depu-
tado Mello Franco, como relator do

caso do Amazonas na commissão de

Constituição c Justiça da Câmara, cn-

cerra definitivamente a questão política
suscitada cm torno da revisão feita no
estatuto orgânico daquelle Estado. Não
é possível conceber que a cóiiunissão
deixe de acceitar o parecer cm que o

representante (le Minas demonstra tão

cabalmente a conveniência politica c a

razão jurídica do arcíiivanicnto da indi-
cação intcrveiicionista,

Afora os motivos particulares qne no

caso do Amazonas concorrem para im-

pòr ao legislativo federal a abstenção
completa, lia um principio mais geral
que sc acha cm jogo e que ficará sal-
vagiíardado pela adopção definitiva do

ponto dc vista tão brilhantemente sus-
tentado pelo sr. Mello Franco. K' tem-

po de se pór termo tle uma vez por
todas com esse máo costume cm que se
foram pondo as opposiçües cstaduacs
dc arranjar "casos" afim dc forçar o

poder federal a intervir para lhes aluir
o caminho á reconquista dos Estados.

Esses "casos" são evidentementefar-

ças cujo objectivo é faccioso, c cujo rc-

sultado é altamente prejudicial aos in-
tcrçsses políticos da Federação. Segun-
do a doutrina da Constituição, que nes-
se ponto s-. conforma com os principio»
essenciacs do regimen federativo, a in-
tervenção da União na vida interna dos
_« . '-5 deve restringir-se a um nume-
ro muito limitado dc casos e cm todas
essas hypothuses a intervenção deve
obedecer a um objectivo único: — im-

pedir que a anarchia estadual acarrete
cff-.tos prcjitdici.es aos interesses ma-
teriacs e moraes da Federação.

A intervenção cm uni Estado, que se
acha gozando de perfeita ordem inter-
ua e cujo governo constituído cx-.tcc a
sua autoridade dc modo a fazer cumprir
as leis, eqüivale a provocar dcsncccssa-
ria fricção no apparclho federal e a
ferir os principies básicos do ponto
constitucional.

Accçilando, portanto, as idéas ex-

pressas no parecer do illustre deputado
Mello Franco e estendendo aquclla dou-
trina aos outros "casos" que ainda an-

dam a perturbar a politica nacional, a

Câmara prestará um serviço real ao

paiz c firmará definitivamente o prin-
cipio vital do nosso regimen que é in-

vio_1bi_1l.de da autonomia dos Estados,

Ha muito tempo que em differen-
tes secções desta folha temos 'agitado

a momentosa questão da defesa dos

interesses econômicos d.o Brasil na

reorganização do mundo, que se se-

_;uirá fatalmente á conclusão da paz.
Encarando esses aspectos do confli-
cto europeu sob o ponto de vista ex-

clusivo dos seus possíveis effeitos na

vida industrial e commercial do nos-

so paiz, não temos perdido uma uni-

ca opportunidade de salientar os pe-
rigos do isolamento econômico em

que a negligencia da nossa diploma-
cia nos pôde deixar no momento da

reconstrucção universal. Ainda ha

poucos dias, Gil Vidal, no set_ edito-
rial, discutiu a gravíssima posição
em que ficaremos collocadós pelo fe-

chamento dos mercados que tubiot-
viam os nossos produetos, mas qne,
depois da guerra, serão, talvez, re-

servados como zoria privilegiada
para as mercadorias exportadas

pelos paizes do Zotlvcrciii aluado.
Hoje temos um outro facto, que de-
veria ter attraido a attenção do go-
verno, se não fosse a indiffcrença
dos nossos pretendentes a estadistas
cm relação a tudo o que transcende
o circulo acanhado da politicagem.

Noticias recebidas dc Londres di-

zem que o Ministério do iCommercio

(Board of _>__.) acaba de nomear
uma commissão, encarregada de

apresentar um relatório sobre a que-
stâo do fornecimento de metaes de-

pois da guerra. Deverá essa com-
missão colher informações acerca
das regiões que poderão supprir as
industrias com o ferro, chumbo, co-

_rc, estanho, etc, de modo a que
pessam os paizes do bloco anti-ger-

gamos dever fazer uma declaração' manico obter, nesses mercados pro-
peremptória de que o commentario duetores, uma posição capaz de im-
com que acompanhámos a carta do sr.! pedir que a Allemanha volte á sua
Álvaro de Teffé referia-se exclusiva- j antiga tactica econômica de conquis-"1 questão da mobilia do barãoi.ar u monopólio de certas industrias

da é a dnacção relativamente á pre-
paração do futuro.

E' tempo de acabar com essa atti-
tude de passiva indiffercnça, em-
quanto o resto do mundo investiga,
negocia e prepara a solução dos pro-
.lemas econômicos O tempo perdido
representa para o Brasil um prejuízo
muito grande; mas o tempo, que per-
dermos de ora em deante, poderá si-
gni ficar um damno irreparável. Trate
a chanccllaria de despertar quanto
artes e de agir, para que se não ve-
'tiha mais tarde a dizer que, nesta

grande crise, não soube a diplomacia
brasileira ir além da parte meramen-
te negativa do problema da neutra-
lidade.

Mas a questão não se restringe á
esphera diplomática. Aos outros mi-
nisterios, a que estão affcctos _s in-
teresse9 econômicos do paiz, cabe,
também, tratar deste grande proble-
ma e, dentro do seu raio de acção
especial, é indispensável que elles col-
laborem com a chanccllaria, indican-
do-lhe a linha a seguir na defesa
commercial do Brasil. Se todos esses
esforços se cotríbinarem no mesmo
sentido, poderemos elaborar uma po-
litica intelligente de acção econômica
internacional, que a cliancellaria terá,
em oceasião opportuna, meios dcsyn-
'thetizar 

na formula diplomática com
<jue nos apresentaremos no congres-
se. em que se reorganizar o com-
mercio mundial.

mente
de Teffé.

por mero da captura das fontes de
abastecimento da materia prima.

Tem-se falad,o muitas vezes na im-
e a

O almirante Alexandrino dc Alencar,
ministro da Marinha, convidou o dr.Affonso Camargo, presidente do listado mensa riqueza mineral do Brasil,do 1 arana, e o coronel Felino. Selii- •,- ,
midt, governador de Santa Catharina, c,wrme vastidão dos nossos recursos
para visitarem hoje os nossos sttbmcr- cm minério de ferro parece ser um

>..''. 2 horas da tarde realizar-se-á o f'*cto P™ÚV0 <* demonstrfao* 
j-™"embarque de ambos 110 Arsenal de Ma- ve tempo em que a grandeza desses

r,n | depósitos inspirou mesmo a idéa da

Ignora o que se passa na guerra? creação de uma industria metallurgi-
Leia, a partir de segunda-feira, A Lan- ca no Brasil. Tratava.O .de um
terna, i , ' ' .»¦¦• ¦•'•"_

 desses devaneios que, na 'época da
Ahi vae uma prova da isenção d: I megalomania, que nos trouxe á ban-

ra, se vão tornar impossíveis depois
d. paz. .Não temos capitães nem

J sttfficiente competência technica para
1 essas altas cavallariás indústriaes; e

vae uma. prova da isenção d
animo com que o sr. Wencesláo Braz 

' 
carrota, fervilhavam lia imaginação

\ está agindo nesse negocio tle Matto nacional, estimulada pelos artifícios
, Grosso. Somos informados dc que hon- dos financeiros, .estrangeiros, Seria

tem, á 1 hora da tarde, chegou á Rc- loucura pensar agora nesses planos
partição Geral dos Tclcgraphos uma j t*? desenvolviniehto 

' 
mctallurgico, que,ordem " secreta» do Cattete, deter- se cram problematicos antes da guer-minando ao respectivo director que

faça seguir hoje para Matto Grosso o XI., ,„, , ¦ , , , .... d. paz. -Nao temos capitães nemtelegraplusta tle ta classe Aristides
Mendes tle Oliveira.

E" tuna coisa simples essa para o .
publico. Entretanto, a essa ordem "sc-11-1"10 a i'."roP:'. como os listados
creta" dc p;t."acio está ligada a cansa Unidos, terão para applicar ambas
do senador Azeredo. 'Aquelle telcgra- coisas campo tão amplo c tão remu-
pliista foi chefe da estação do -Cattete, nerador, que ao Brasil nada tocará.
ao tempo em que o general Bar! .do Resta-nos tirar dos nossos deposi-
desempenhava as funeções dc chefe da tos mincraes as vantagens adequadas

i casa militar do marechal Hermes.
O actual inspector da (. renifio de-

posita toda confiança nesse funeciona-
rio, e como é necessário que daqui a
mu mez as noticias dc Matto Grosso

j sejam conhecidas aqui, segundo a fei-
, cão que o governo federal pretenda

dar a esse caso político, a chefia do
ielegrapho estadual passará a ser por

I elle desempenhada.

j Não estranhamos o facto. Ila alguns' dias, os adversários do senador Aze-
I redo não recebem cominunicações tele-
i graphicas do que vae por aquelle Es-
j tado, c apenas algumas noticias, per-

NOTICIAS DA GUERRA
•_»^^»>...

Os francezes, em violento ataquei
retomam o forte e aldêa
_,. ,

de Douaumont

Quer andar bem informado, ao par
dos acontecimentos do dia? Leia, a par-
tir de :segunda-feira, A lanterna.

¦« _»¦»_-
BENfiALAS _- Elegantes e resistentes —
Cua Manchester — Gonçalves Dias 5.

' No salão do Club Militar em que
se realizou o banquete ao governador
dc Santa Catharina e ao presidente do
Paraná, via-se numa das paredes se-
verá placa de mármore, na qual se lia,
eni'letras gravadas a ouro:
• Homenagem do C_un Ríilitar aos
OF.TCIAES MORTOS NO CONTESTADO.

E, a seguir, lá vinham os nomes
dos que tombaram na luta inglória,
porque se fazia contra irmãos.

A pequena placa de mármore era,
ali, naquclle ambiente em que se fes-
tejava a concórdia, o patriotismo o
acção humanitária dos firmadores do
accordo, uma lição eloqüente.

Muitos olhos decoraram aquellas

palavras e os nomes gravados a ouro;
e era com um grave respeito que se
contemplava aquelle mármore, que pa-
recia melhor fazer comprchcndcr a

grandeza do acto donde virá uma nova
éra de paiz fecunda para os dois Es-
tados da Federação.

v- —' ¦¦«¦ ¦ Q , . . .1 ,-i
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O theatro das toperações 11a Transylvania e na Dobrttdj»

ao estado de desenvolvimento eco-
nomico, cm que se encontra o Brasil.
R' na exportação do minério que po-
deremos obter grandes lucros; mas
para isso é preciso que saibamos nos
collocar em contacto com o movi-
mento dc preparação econômica . ost~
bclluin, que sc está fazendo na Eu-
ropa belligeraíite.

Não podemos ser acoimados d.
snspeição ao criticarmos a acção da
nossa diplomacia. Por vezes temos
aiiafysado a politica da chancel-

, . . . ., liaria em relação ao conílicto eu-
I lcilamcntc mocuas, sao transmiti idas ... ...
! pelos correspondentes dos jornaes que I r0*1Cl'1 e* " .. navelmcnte^ nao lhe

hostilizam a politicagem
qu

do vice-pre-
sidente do Senado.

Estamos num regimen de verdadeira
censura, mais ou menos equivalente ao
estado de sitio, e eniquanto isso se dá
co:u relação aos jornaes que não aíi-
tiam pela deposição do general Caetano
de Albuquerque, os correligionários do
sr. Azeredo sc cotumuiiicam com os
seus comparsas de Matto Grosso como
bem querem c entendem, naturalmente

| ou através de cifras c dc códigos, coisa
absolutamente prohihida nos outros.

illontcni, vimos um telegramma par-
ticular, enviado a pessoa que não po-
dia deixar de o receber, dada a sua
qualidade social, c-.n que líic pedia que

i conimunicasse aos jornaes que 05 tele-
1 graiiimas relatando os acontecimentos

políticos cdnlrnrios ao azcrciíismo, c
en\ iados á imprensa, desta capital, não
têm sido transmiltidos, por ordem do

O presidente da Republica nssignou
hontem 05 decretos exonerando^ o co-
ronel Silvino Coelho dc Souza, do car-
«o dc intendente do iminicipio dc Na-
p-.irv, no Departamento do Alto Acre, e

...).. 1. ..:...:_*¦._. /. ri. Al t. p.nomeando em substituição o
do Laniartinc Nogueira.

dr. Al ire-

governo

O sr. Ilarbosa Lima sáe bem arrui-
nado dessa discussão, que sc tem tra-
vado cm terno das medidas da com-
missão tle Finanças da Câmara, relati-
vás no funccionalismo publico.

Com effeito, ninguém seria capaz dc
suppôr que aquelle konicm, tão apegado
aos princípios constitucionaes, seria
capaz, uni bello dia, de firmar qualquer
coisa, em que sc delegasse ro governo
a funeção dc legislar.

O sr. Barbosa I.iffia sempre foi con-
trario a isso, "dentro dos seus prin.i-
pios", NTn entanto, cil-o que ora se
esforça por sustentar que o absurdo,
por clle combatido ha tempos. í mm
coisa muito natural, muito legitima e
muito constitucional,

Accrcsce .jtie esse mesmo "apóstolo

da verdade republicana" assignou, uma
oceasião, uma emenda ao Regimento
da Câmara vedando a del?_s ;ã9 de

E' o presidente da Republica ainda
julga .pequeno n arrocho tck-íraphico,
confiando ao .cencral ilariicdo, por in-
termçdio do sc-.t homem de confiança,
a fiscalização e direeção cios Telcgra-
plios! Mas por que o ;r. Wencesláo
ainda csiá com escrúpulos, e não ar-
ranja desde já um estado de sitio para
Matto Grosso?

O ministro da Viação mandou entre-
gar ao governo da Parahy.a o açude
Cajazeiras.

PUNHOS e collarinhos — EsDCcialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Uiís í.

tle

dias, ns

A farinha de trigo continua su
bindo 1...

Hontem, houve novo íiugmenío
i$ooo por sacca de .14 kilos.

Assim, em menos de oito
cotações foram:

tSícoo a iSJ.íoo
io?r.oo a ir^sc-o
-0$ooo a .:oÍ50o

E continuará a alta, chegando a cx-
iremos ainda não calculados.

O que vale é que o governo parece
disposto a esperar pacientemente que
lhe chegue unia hora em que possa oc-
ctipar-sc com a carestia da vida e com
o bem estar do povo., ,

temos regateado louvores pelo modo
como tem defendido a nossa neutra
lidade e, assim, conseguido nos afãs-
tai do turbilhão cm que se debatem
as nações conflagradas. Mas se, na
oi dem politica, a attitude da nossa
chanccllaria apenas merece applau-
sc.s, se a resistência opposta pelo
Itamaraty á corrente apaixonada,
que queria forçar o governo a arris-
car a nossa segurança e o nosso fu-
türo cm uma aventura perigosa, con-
stitue ttm serviço que torna a diplo-
macia credora da gratidão nacional,
outro tanto não ti possível dizer
acerca da acção da chanccllaria bra-
oleira no terreno econômico.

Nenhum dos aspectos desses pro-
blctuas foi abordado com exito pela
nossa diplomacia. Achava-se esta
confrontada por uma triplice missão.
— attcnttár os effeitos da guerra so-
bre a nossa vida econômica, procurar
tirar partido da situação, para fazer
com que partilhássemos dos lucros
especiacs decorrentes do conílicto, e.
sobretudo, preparar o terreno, afim
de que pudéssemos ter o nosso loga-
a. sol na reorganização economi.-a
do mundo.

O primeiro problema foi apenas
tocado de leve c com resultados qua-
si nullos. De entre todos os paizes
neutros, o Brasil é aqueil'.', que me-
nores favores tem recebido dos b.I-
ligérantes, e delles não tem obtido as
compensações, que a.s outros têm
sido oíferecidas para attenuar de
ttm certo modo os prejuízos inevita-
veis, 011 evitaveis, que derivam dos
actos hostis contra o inimigo. Quan-
to á segunda parte da questão, ainda
mais infeliz foi a nossa acção diplo-
jiiatica. Não alcançamos nenhum ia-
vor para os nossos produetos c nesse
terreno a cooperação dada pelas
ligações, aos esforços do3 parti-
ciliares interessados, não tem passa-
do d. platonismi. da correspondência
banal e protocollar. Mais grave aia-

Ihteressa-o a politica? Quer saber o
que se passa nos bastidores dos parti-
dos? Leia, a partir dc segunda-feira,
A Lanterna,

PEIGNOIRS, DESHABILLES. MATI-
NÊES c SAUT DE LITS.

..nison Nascimento.—16", Ouvidor.

'Púhlicamos. hoje a exposição apre-
sentada ao presidente do 'Estado de São
.atilo pelo secretario da "Fazenda. Na
sim exposição o dr. Cardoso _Almcida,
procurou justificar, com a maior fran-
qitcza; todas as verbas da receita c da
despesa para o exercicio de 19117.

EI-LÍOTHECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, 110
livrei! dc Artes e Officios.

No Ministério da Fazenda vae ser
lavrado o decreto aposentando o 2"
escripturario da Alfândega do Rio de
Janeiro, Sebastião Amando Soledade.

A AnsiixiSTiiAç.õ do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, ticeeita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, urna
das mais bem feitas piilAicaçõcs calho-
licas editadas em PortugalI Afino .Sono-

,0 ministro da Fazenda resolveu
approvar o acto do deleitado fiscal cm
Minas Geraes nomeando o 3° escriptu-
rario Antônio Guimarães Pinheiro, para,
inspeccionar a Collecloria Federal de [Itapeceriea.—¦_-___»_—

ALFAIATE
Av. Rin Branco, tal.BRANDÃO

A Rerfumaria Nunes é a casa que niai-3 v.-in.
tagens offerece, em qualidade c preços —
L. S. Francisco 25.

Um llcorciro de cryst.il e prata
25$ooo. Queiram dizer
Sc ha nesta quadra coisa mais barata.
Vão á Casa Moniz. Ver pnra crer.

Pingos & Respingos
O chromsta dc um matutino estranha

que á forla do Club Militar, por oceasifío
do banquete offerccido ao3 presidentes de
Sinta Catlmrifla -e I*araná não houvesse n
ràçnor curiosidade rr.tlilica. I" attriljuc esse
_icto ao cosmopolillsmo <lo Rio. •.

Qual liistorin ! F.' que o povo, em ma*
teria He' banquetes, já eslá cansado dc sen-
tir o cheiro das iguarias.,.

3, com a crise actual c£_e> "aperitivo" è
uma tortura diíficil -de supportar.

l'sl.í entre nós uma ..issão Bcieiiliíica
ncríe americana que vem estudar a febre
aífíarçllai

rrovavclmcntc, o dr. Oswaldo Cru:,
muito pczaroso por nãj poder servir aos
nossos visitantes "cs caso..*' que elles dc-
sèjaíii, mostrar-hes-á com grande prazer,
a siiá prefeitura de Tctropoüs..»

ú *
O ministro da Justiça tinnulloti o con-

curEO, ha dias realizado, no Instituto Na-
cional dc Musica c justificou o seu acto,
mostrando os erros de harmonia e as fu*
r_r.s erradas de um dos candidatos.

E o Carlos Maximillano entende,
assim, dc musica ? perguntámos ao O .ar
Lopes.

Sc entende I Tois clle é até contra,
ponto... facultativo I

O dr. 'Affonso Camargc, presidcnle do
Pirani c o dr. l-'clipr_ Sclmii.lt, presiden-
te de Santa Gatliarina, visitarão hoje, cm
companhia 1I0 ministro da -Marinha os nos-
sos súbaíersíveiSi

E descerão no fundo da hahia ?
Dc certo I...
Mas para que ?
Ora essa 1 Para mostrar ao paiz que

•Paraná e Santa -Catharina *s'."to de accòr*
ilo.,. ate debaixo d'agua I

* •
A tilaá-LUt.
O Correio publica hoje, para tt.o do fun-

ceion.iüsnto publico a blaci-list das suas
Eym.athhs poüticas. •

Cyrano & O,

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Am.EMA.iha — Berlim, s$. —' O

quartel general comtnunic. em data de
24 de oututro: ."'Frente oeste: Príncipe herdeiro ua
Bavicra. — A batalha no Somme attin-
rui hontem ao mais aho gráo dc inten-
sidade. O inimigo mostrava-sc resolvi-
do a romper as nossas linhas, a todo
o custo. Ao norte do rio continuaram
os' inglezes c francezes os seus ataques
com o máximo dc suas torças. Iodos
os seus assaltos, realizados em densas
massas, .finalizaram, porém, numa gra-
ve e sangrenta derrota. Em frente a3
nossas posições adia-sc grande 0,1» in-
tidade dc mortos do in migo, pnnci-
palmente a oéste dc Lc Transloy, onde
os montões de cadáveres formam lt-
niias inteiras. A condueta das nossas
tropas foi acima de todo o elogio. Sa-
lientaram-se especialmente o 8o regi-
mento de infanter... dc Brandcn.urgo
n. 64, o regimento de infanteria de rc-
serva de Brunswig n. 92, o 3° regi-
mento de infanteria do Rhcno n. 29 c
o regimento de infanteria da Bavicra
u. .1-5- .'.--.'-'„

Também ao sul do Somme prepara-
ram os francezes, no sector ; Abla n-
court-Ohaulnes, um ataque, cuia .cxc-
ctição foi, porém, impedida pelo nosso

Príncipe herdeiro allcmao. — O ini-
migo tcnlou auxiliar, os seus ataques
no Somme, invest ndo no sector de
Vcrdun. As nossas posições a leste do
Mosa estiveram sc* violentíssimo ca-
nhoneio, o qual foi respondido cíficaz-
mente pelos nossos canhões. O inimi-
go viu-se obrigado a ficar nas suas
trincheiras.

Frente leste: Nada de importante.
Transylvania: Depois de violento

combate, tomamos 1'redcal, ao sul dc
Kronstadt, além da fronteira. Fzemos
ali 600 -prisioneiros. A resistência do
inimigo quebrou-se, çgualmçntc, na
saida meridional do passo de Rolheii-
tliurm,

Dotirudja: 'Continuamos a perseguir
tenazmente o inimigo, que bate em rc-
tirada cm convicta desordem. A Cl-
vallaria allcmã e bul. arn, da ala direi-
ta, alcançou a região dc Caramurad, a
26 k'lonietros a noroeste dc Constança.
Medjidia c Rasova foram oecupadas
depois dc violento combate. O numero
total dc prisioneiros ascende a 75 of-
ficiaes c 6.693 soldados. O botim con-
sta de uma 'bandeira, 52 metralhadoras,
12 canhões e vários laíiça-m nas. Aí
perdas sangrentas do adversário são
muito elevadas. Reforços russos cha-
uiados a toda a pressa não conseguiram
.modificar a situação.

Bukarest 'foi novamente atacada
pelos nossos aviadores.

iMaccdonia: Nada de novo.

ÃSOPÊRÃÇÕES
NOS BALKANS

Os rumaicos avançam no
valle do Uzul .

Bitcarest, 23 — Communicado do Es-
tado Maior :"Nas frentes norte e noroeste o com-
bate continuou. No valle do Uzul avan-
cnmos para oeste c capturamos tres ot-
ficiacs e cento c oito soldados. No vai-
Ie dc Oituz ropcllimos completamente o
inimigo para além da fronteira e ca-
'Ptu-anios 159 prisioneiros."Travou-se violento combate na rc-
gião dc Predeal. Motive também inten-
sa luta na região de Dragoslavlc.

"Rcpêllimos um ataque a leste do
Alt c continuamos a impcllir o inimigo
para o norte. ."'Cedemos um pouco a peste do Jml
c na região do desfiladeiro de \*nl-
can."Na ' Dobrudja, retiramo-nos para o
norte de Ccrnavoda.*1

Giinlioncio liitornilttcntc cm
toda a frente

Paris, 25 — (A. H.) — Informa o
Estado (Maior <lo Exercito do Oriente:

"Canhoneio intermitteiite cm toda a
frente. A infanteria conservou-se in-
activa, salvo no centro onde quebrámos
vários contra-atacantes dos allemães na
região dc Maclnikovo,"Os nossos aviadores obrigaram dois
aeroplanos inimigos avariados a descer
na região dc Koritza c em Primctti, no
sul da Albânia."... cavallaria do Exercita dc Saio-
nica entrou em contacto^ com destaca-
•mentos de cavallaria italiana procedeu-
tes de Valoua."

O s allc*ii_es continuam ,a atacai"
cm todit a frente d»

Holt.ml.jii
Retrogrado, 25 — (A. II. 1 — Com-

municado do Estado 'Maior desta ma-
nhã"O inimigo continuou a tacar em
toda a frente da Dobrudja. Os russo-
runiaicos, combatendo sempre, retira-
rani-se para o norte e foram obrigados
a abandonar as posições entre Cerna-
xoda e o lago de Tach.r.-.l."

A GUERRA KAVAL
UMA BATALHA EXXRB RUSSOS

E ALLEMÃES XO MAR
RRAJÍCO

Londres, .5 — (A. A.) — Cnegam
aqui novas noticias sobre o encontro
de navios de guerra allemães e russos
no mar Branco, dizendo que na acção
tomaram parte grande numero de sub-
marinos allemães protegidos por uma
esquadrilha de cruzadores ligeiros.

Ignora-se a força russa dc que na-
vios conta,

Londres, 25 — (A. A.) — O jor-
nal Al Tenpost, de Christiar.ia, diz que
está se desenvolvendo um violento com-
fcíte nas proximidades de Arltangel.

No Mosae_noSomuie||fariasnotjCjas
Os francezes reconquistam a

aldeia o o forte de Douanniout

Paris, 25 (A. H.) — Communicado
official das 23 lioras de hontem:"Na frente de Verdun, depois de in-
tensa preparação dc artilheria, atacámos
a linha inimiga na margem direita do
Mosa, numa extensão dc sete kilome-
tros, quebrando-a cm todo o tompri-
mento c attingindo no centro tres kilo-
metros de terreno inimigo. Occupámos
o forte e a aldeia dc Douaumont, em-
quanto a ala esquerda, passando além
da herdade e da obra de Thiaumont,
tomava dc assalto as pedreiras dé Hatt-
dremont e estabelecia-sc ao longo da
estrada entre liras c Douaumont.

A nossa linha, á direita do forte, cs-
tende-se pelo norte do bosque de Cail-
lettc, ao longo da orla occidcntal da
aldeia de Vaux c do bordo oriental do
bosque de . tunin, prolongando-sc para
o norte do bosque dc Chenois c da ba-
teria de Damloup.

Os prisioneiros estão chegando em
massa aos nossos acampamentos. Até
este momento foram contados 3.500,
entre os quaes cem officiaes, O mate-
rial apprehcndido ainda não foi verifi-
cado. As nossas perdas são relativa-
mente pequenas."

As operações ao snl tio Ancro o a
l.stc dc Loos

Londres, 25 (A. II.) — Communi-
cado official:"Ao sul do Ancrc, bombardeio inter-
mittente pela artilheria inimiga cm Ar-
menticres, canhoneio reciproco. Fizc-
mos oitenta prisioneiros.

A léste de Loos, uni forte destaca-
mento inimigo realizou uni raid com
o fim provável de destruir os nossos
trabalhos dc minas. As nossas forças,
porém, rcpelliram-n'o immcdiatamciitc."

Os allciniíc.s contra-atacam ao
norte do Vcrdani

Paris, 23 — (A. II.) — Communi-
cado das 3 horas da tarde:"Ao norte de Vcrdun, os allciuães
levaram a effeito dois contra-ataques
sobre as extremidades da nossa nova
frente: o primeiro, hontem de noite,
contra as pedreiras dc llaudromont, foi
repeli ido: o segundo, ás 5 horas da
madrugada, fracassou completamente.
Todo o terreno que conquistámos hon-
tem está totalmente cm nosso poder.

Durante a noite limpámos completa-
mente de soldados inimigos o forte dc
Douaumont. O coniniandante ailemão
do forte foi encontrado num entrin-
cheiramento subterrâneo e feito pri-
sionciro,"

Costa do uni bom conto literário?
Leia, a partir de segunda-feira, A Lan-
terna.

A GUERRA NO AR
O ALMIRANTADO INGLEU IN-

SISTE EM UM DESMENTIDO

Londres, 25 — (A. II.) — O Àími-
rantado britannico desmente formal-
mente o communicado allcmao segunlo
o qual, na tarde do dia 23, á vista do
Iirtoral da Flandres, dois hydro-aviões
allemães atacaram e ptizeram cm fuga,
depois dc encarniçada luta, uma es-
quadrilha dc aeroplanos inglezes, dos
quaes nm foi destruído. Ainda segun-
do o mesmo coinmiinicado, depois da-
quellfs acontecimentos, a referida es-
quadrilha brilannica, reforçada por
mais seis apparelhos, foi atacada e
posta cm debandada pelos aeroplanos
allemães.

O Almirantado inglez mantém o seu
communicado sobre este assumpto e
nega tcrniinanlemcnte as declarações
allemãs, A verdade, como já foi dito,
é que um aeroplano inglez atacou qua-
tro hydroplanos allemães, uin dos
quaes destruiu, obrigando os restantes
a fugir. Em seguida, voltou, illcso, ao
seu acampamento,

O communicado r.llcmão diz tam-
bem que na manhã ao mesmo dia um
aeroplnno teutonico bombardeou a cs-
tação e as obras do porto de Margatc.
A questão resume-se ao lançamento de
bombas sobre aquclla cidade. V, isto
é tudo o que sc contém de exacto no
communicado allcmao.

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

Nas linhas italo-aus.ria.as
INFORMAM TER SIDO ORDR.

NADA A EVACUAÇÃO DE
TR1ESTE 

"

Roma, 25 — (A. H.) — Commtt-
nicam de Zurich que as famílias suis-
sas que têm parentes em Trieste re-
ceberam destes a noticia da sua proxi-
ma chegada visto ter sido decidida a
evacuação da cidade.

Ignora-se ainda se a ordem de eva-
Citação attinge todos 09 habitantes Ou
se se c parcial.

Acções de artilheria cm toda »
linha de frento

Roma, 23 — (A. H.) — O ultimo
communicado do general Cadorna an-
nuncia que houve em toda a frente
acções,de artilheria.

Os, italianos abateram a sueste dc
Corizia um avião inimigo, e na embo-
cadura do Tagliamcnto mn hydroplano.

Uma mensay _m dos
americanos residente»

nu estrangeiro
aos seus compatriota»

Paris, 2. — (A. H.) —O jornal Le»
Díbats publica uma longa mensagem
dos americanos residentes no estran-
gciro, notadaniente em França, ao.
americanos dos listados Unidos, accrcn
da situação do paiz perante a guerra.

A mensagem, depois de hifflrmar a.
vivas sympathjas dos signatários pela
causa dos alliados, que se sujeitaram
á guerra, fazendo-a com lealdade e lu-
tando pela victoria do direito c da li-
herdade, termina por estas palavras:" Digamos sem rodeios ás nações at-
liadas como estamos desejosos de au-
xiliar o triumpho da sua causa, que foi
sempre a nossa, mas que nesta crise _
nosso governo, apezar dc declarar quo
a guerra nos não affccta, precisa do
defender. Digamos ao nosso governa
que. se quer viver, tem o dever dc rc-
vigorar as altas tradições de honra «
de acção que fizeram o nonos grantl.
paiz. Digamos, enifim, cm toda a parte
aos nossos concidadãos que esta guerra
nos diz respeito, porque affccta os nos-
sos interesses mais profundos, c que oa
.princípios essenciacs da nossa vida po-
litica estão nella cm jogo."

E' grave a situação política da
Rumnnia

¦Londres, 25 — (A. A.) — Dizem d*
Pctrogrado que a situação dc Bucaresl
é grave, tendo fracassado cpmpletamçi.
te a tentativa para a constituição d«
um ministério de concentração.

O tratamento dos prisioneiro,
inglezes na Allemanha

Londres, 25 — (A. II.) —A coninii.»
são de inquérito no tratamento dos pri-
sionciros inglezes na Allemanha entre-
goit o seu relatório acerca das eircutn-
stancins cm que no campo dc Cardelc-
gen se desenvolveu 110 anno findo a
epidemia do typho entre os prisional-
ros.

O relatório conta horrores c salienta
entre outros o facto das autoridades a
medicos allemães terem fugido ao cum-
primento dos seus deveres.

.elo vapor Hollandia, cheirou hon-
tem de Buenos Aires o sr. Charles C.
Eberhardt, cônsul geral americano, sob
cujo cargo se acha a inspecção dos
consulados americanos nas Américas
Latinas,

O sr. F.berhardt durante a sua es«
tadia no Kio de Janeiro espera discutir
com o sr. üottschulk cerlas medidas
relativas ao desenvolvimento de esta-
belccinicntos consulares norte .merica-
nos aqui no Brasil.

O ministro do Interior solicitou d_
presidentes dos Estados do Hio de Ja-
neiro e da Bahia que façam sentir ás
autoridades estaduaes que, 1103 termos
do decreto n. 632, dc 27 de agosto de
184., só se podem dirigir ao Ministério
por intermédio dos respectivos presiden-
tes c governadores.

O sr. Arrojado Lisboa abriu conco.
rencia publica para o fornecimento d.
olcos, lubrificantes, estopa c graxa, du-
rante 1917, para a 4* divisão da Cen-
trai.

As concorrências organizadas pclo sf.
Arrojado são de tal ordem, que uma vez

publicado o respectivo edital, raras são
as firmas que se atrevem a, tomar co-
nhccimcutò dcllas,

E' um recurso já muito conhecido.
Afastados 03 concorrentes, o sr. Arro-
jado confia então o fornecimento, por
contrato, a qualquer dos muitos amigos
c parentes que protege, a'!egando que
só o faz premido pelas circumstancias.

Mas tal justificativa não pôde clle
apresentar, nem quando se tratou do
negocio do carvão, nem na oceasião em
que levou a effeito a negociata da.
locomotivas.

Esses dois panamás definem perfeita-
mente a característica moral da admi-
nistração Arrojado c do governo que
ainda o conserva á frenle da Central,
com evidente prejuizo para os interesses
públicos.

Ao credito solicitado para uma des-
sas maroteiras já o Tribunal de Contas
negou registro. E' o que basta para
confirmar a grossa irregularidade.

E é uma pena que, entre as obrig.v
ções do Tribunal não esteja a de modi-
ficar os editacs dc concorrências, por-
que só assim cilas sc realizariam h nes-
tamente na Estrada, interessando todos
quantos fossem idôneos para fazer for-
necimentos.

!?__.» c_
CAMISAS—O que lia de mcllior o .cg3i.
te—Casa Manchester — Gonçalves üi_ s.

O ministro da Fazenda declarou ao
seu collcga da Agricultura que a des-
pesa com a acquisiçâo das cambiacs de
frs. 072,30 e 3.155-.5, feita cm vir-
tude dos avisos dc 28 de setembro do
anno passado, importou cm 2:qq2$.jo,
a 725 réus o franco, c que, tcn.-lo o
Tribunal de Contas recusado registro a
essa despesa, por impropriedade de
classificação, segundo coinmunicou, sc
faz mister que o ministro da Agrictil-
tura solicite a classificação da dita de».
pesa na verba "Kxercicios findos", d.
Ministério d» Fazenda.
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CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 26 de.Outiibro dc 1916

Inquilinos
e senhorios

Chamam a nossa attenção para os
factos que vamos narrar c que são
apenas resultantes da escassez de leis
claras e positivas simultaneamente
protectoras dos senhorios, cm face
de inquilinos relapsos c não cumpri-
dores de seus deveres, e egualmente
protectoras dos inquilinos contra sc-
aihorios que abusem ila sua situação
e direitos.

A Prefeitura Municipal faz amiu-
dadas vezes remessa para juizo de
[processos relativos ao imposto pre-
dial em divida, de sorte que os itnmo-
veis ficam pouco depois condemna-
dos ao pagamento dos impostos ¦ em
atrazo, e são levados 'a leilão publico
e arrematados, ordinariamente, por
preços muito inferior ao seu valor
arcai, mas que todavia íoi sttfficientc
para cobrir a divida em aberto. Não
lia. duvida que muitas vezes tem su-
ceedido os proprietários serem surpre-
Qiéndidòs com a noticia de que seus
iminoveis estão cond.emnados a ir a
leilão, ou até mesmo com a ainda
mais desagradável informação de
»|itc já foram vendidos, cm praça pu-
lilica, sem que do processo c do leilão
elles tivessem tido a menor nolieia.
Deve-se isso ao 'facto de que, -ou os
officiaes de justiça não se dão ao
trabalho de procurar os proprietários
dos immoveis para fazerem as devi-
das citações, ou porque não queiram
ter incommodos, receosos de parca
remuneração, ,'i

Mas, por outro lad.o, os inquilinos
das casas assim levadas a leilão e
vendidas para pagamento de impôs-
tos, não raro tanvbem -são surpreítcn-
didos com a presença de novos pro-
prictarios dos seus domicílios, ps
quaes, munidos das competentes car-
tas de arrematação, vão pessoalmente
convidal-os a entregar-lhes as chaves
rias casas, isto é, a mudarem-se sem
detença, fazendo as .mais violentas
ameaças e intimidações, tudo com o
fim dc evitarem o despejo judicial,
para o qual seria indispensável • a
apresentação do certificado dc quita-
ção de impostos, o que nem sempre
é fácil de obter-se sem grande dis-
petulio.

'O ijtieixume que nos foi trazido re-
íere-se precisamente a essa violência,
Í>edinrio"Se-nos conselho.

O Correio da Manhã tem inmtme-
iras vezes tomado a defesa dos in-
teresses justos dos proprietários, sem
outra intenção a não ser a de .bem
cumprir os deveres jornalísticos que
a sua sittn.ão lhe impõe. Da mes-
ma fón-u, defenderemos sempre os
interesses dos inquilinos, como temos
ícito até hoje, contra todos os exa-
geros <pte os affectcm ou prcjitdi-
quem, partam donde partirem;

lA verdade é que não ha_ nenhuma
lei que dé garantias aos inquilinos,
quando estes, cumprindo normãlmcn-
te os deveres a que sc obrigaram, se
vêem coagidos por exigências dos sc-
athorios, seja por motivo dc atigmen-
to dos alugueis das casas, seja com
as ultimações dc despelio. Abstrai-
anos, já sc vê, dos casos em que os
.inquilinos perderam qüaesquer direi-
tos moraes, ou porque tenham prejtt-
dicado a propriedade, ou porque não
tenham realizado normalmente seus
pagamentos. Neste ultimo caso, a
situação do inquilino atile o senhorio
c sempre análoga â do devedor em
'face do credor. Quando, porém, o
inquilino tem pago cm dia o aluguel
da casa que occttpa, e não arruina
propositadamente a propriedade, elle
tem o direito de reagir contra o se-
nhorio, que, sem razão forte, bastai;-
te justa, o persegue ou vexa, obri-
gandò-o a mudar de domicilio, ou a
pagar maior renda de um dia para
outro, sob ameaça de despejo.

No -Kio de Janeiro já existe uma
associação dns proprietários; não ha,
infelizmente, lambem unia associação
de inquilinos. 'Mas, o que é muito
mais sensível -o que, não haja leis
que regulem as relações entre inqui-
liitos e senhorios, assegurando os di-
-reilos dc uns c outros c estabeleceu-
do a fôrma de processo judicial, ra-
pida c cfficaz, para as contendas que
sc suscitem. Actual-mchtc suecede o
que é de toda a genle conliecido: um
processo de despejo, quando bem
atacado pelo inquilino, leva seis me-
zes ou mais a resolver, antes dc ser
cumprido, e assim, o senhorio, que
sé soccorro á justiça para se livrar
dc um péssimo freguez, fica arrui-
nrido antes dc lhe ser rsstiittidá a
isita propriedade!

U' por isso que são noticiadas vir,-
lendas como as das casas destelhada!)
rapidamente, afim de se obrigar os
.máos inquilinos a mudarem-se sem
mais deteitças.

¦ Tal itsstimplo, porém, sú será rc'
«olvido cabalmente, quando houver
um governo que governe, isto é, que
administre, e não encare a proprie-
dade alheia somente como alvo appe-
titoso d.e impostos e mais alcavalat,
como agora vae stteceder com íís no-
vas taxas subre water-closcís, que sc-
rão votadas e saneciouadas «. o
povo, isto é, se inquilinos e senho-
rios não sc levantarem energicamen-
tc contra a extorsão de que em breve
serão victimas.

tíe ttm dia tivermos governo quo
governe, isto é, que administ:e e pro-
cure altender a Iodas as legitimas
[necessidades sociaes, então teremos
'regulamentadas por lei sensata as re-
laçpes entre proprietários e locara-
rios de casas, de sorte que nem nus
atem outros tenham motivos para
qtíèixumes quando todos cumpram
6P.US deveres.

— n i_> i» >¦

As finanças
de S. Paulo

"A exposição com que o illtisre sr,
secretario da iFazcnda levou ao conheci-
mento do eminente sr. presidente do
Estado os dados que devem servir de
base á elaboração do projecto de or-
çamento dc 1017 é um novo e eloquen-
te attestado do desvelo do governo de
S. Paulo ipela solução do problema eco-
nomico-financeiro do qual dependem
não só a estabilidade do nosso credito,
como o revigoramente de todas as nos-
sas forças activas, atttingidas por mui-
liplos phenomenos e, noladamente pe-
los que se originam do conflicto eu-
ropeu.

fugir aos artificiou contraproduecn-
tes, buscando estabelecer a cffectivida-
de do equilíbrio entre a receita e a
despesa por meio de acertadas medidas,
tunas de rigorosa economia, outras dc
severa fiscalização no emprego dos di-
íiheirós públicos c outras, etnfim ten-
dentes a desenvolver, com equidade as
fontes do recursos, £ comprehendcr,
com superior e nítido descortino, as
necessidades deste momento excepcio-
nal c o devei* que sc impõe aos respon-
sayeis, pelos nossos destinos.

¦Esses patrióticos propósitos resaltam,
cm flagrante demonstração, do contex-
to do importante trabalho que o iilus-
tre administrador dr. Cardoso de Al-
ineida acaba de offerecer á apreciação
do chefe do listado.

Esclarecendo os motivos que deter-
minaram diversas modificações nas ver-
pas orçamentarias da despesa e da re-
ccita, aproveita o digno auxiliar do go-verno esse ensejo para externar as
obseryaçües de toda a apportunidade,
que fez 110 que concerne ao regimen
tributário e aos reclamos da producção,e ¦das demais classes activas, e paraindicar com sinceridade os defeitos c
falhas encontrados c suggerir alvitres
capazes de corrigil-os ou, ao menos,dc. rçmedial-os.

Além da conveniência de dar-se aosimpostos uma feição differentc, esten-dendo-os -proporcionalmente e comegualdadc por todas as classes e alli-vianclo-se a lavoura, á medida que fõrfeita essa modificação, dos pesadosencargos que ora a sobrecarregam, alémnisso e das economias que devem re-dtizir os gastos administrativos ao cs-tnçtamente indispensável, cumpre aos
poderes públicos _ affirma s. cx. -animar e incrementar a producção dc-struir os obstáculos que tolhem ou dif-ticultam a sua expansão, e, ao mesmotempo, cercar os lavradores e produeto-res cm geral da maior so-niiua dc ca-raiituis e facilidades, afim de que cn-centrem razoável remuneração para oseu-'trabalho.

'Xão esconde o sr. secretario da Fa-zer.rla ,.s difficuldades com que nãoraro esbarra a acção <lo Estado, quan-do trata de legislar sobre impostos,«.lias provem quasi sempre de invasãodos poderes da União na orbita dacompetência attribuida .privativamente
aos listados pela Constituição Federal
„„.„, 

"°.S 
1 df cimlu> característica-mente estadual, a iprctexto da defesade magnos interesses do paiz são dc-crelados pelo poder central, influindoesse facto para que se mantenha iu-definidamente um regimen defeituoso,anti-cconoiiiieo c falho ou, então

que se sobrecarregue o povo comdupla tributação.
.'Faz referencia ã incumbência con.fc-rida pelo governo do dr. Luiz Silvei-ra dc estudar. 11.-15 republicas do Pratao processo nellãs adaptado para a co-branca do imposto territorial e ao bri-lliante desempenho que esse alto fun-ccionano do Estado lhe deu, apresen-latido .minucioso, claro c completo tia-ballio sobre o ussumpto.

Informa que esse systema está sendodetidamente estudado c julga que aboa c_ regular arrecadação do imposto,
que trio bem csiá provando 110 Uru-fiuay e na Argentina, poderá fazer com
que elle venha a substituir, com vau-tageni, para o prodtictor e para a ex-
pansao da nossa riqueza, o imposto deexportação e a servir de base para areforma tributaria.

Allude ao considerável desfalque lia-vido nas rendas publicas, cm conse-
quencia da diminuição do imposto deexportação dc 11 u|" para 9 °|" c da
pauta dc Soo para Ó50 réis. Emboraessas providencias houvessem sido ado-
piadas com.o louvável propósito dc be-neficiar a lavoura, a verdade é que não
se tendo, ao mesmo tempo, cogitadodc crear novos niananciacs de recursos
pnra supprimircm a deficiência da re-cçita por cilas produzida dahi se ori-
guiaram sérios embaraços para a vidad.i administração,

Espera, porém, que a execução dcum programma de severa economia dnsdespesas, rigorosa fiscalização 110 cm-
prego dos dinheiros públicos, distribui-
Ção cquitatiya de impostos por todas as
classes c desenvolvimento das forças
producloras, por meio de efficaz am-
paro c benéfica protecção aos agricul-
tores, lograrão restabelecer .1 normal!-
dade da situação financeira.

A sobre-taxá de cinco francos sobre
cada sacca de café exportada não pôdeser um ônus permanente para a lavou-
ra. Nem o governo a tem applicado a
fins diversos do seu destino legal. I.i-
quietadas, pois, que sejam as operações
de credito presas á valorização do café,
ha dc ser a sobre-taxa suppriniida de
todo ou diminuída, mas, neste ultimo
caso. todo o seu produeto reverterá em
auxílios :'i agricultura.

As verbas de despesa solicitadas pelasdiversas secretarias do Estado, 110 va-
lor de go. 24,5 :ooo?ooo, foram, de com-
muni aecordo com os titulares das
respectivas pastas, reduzidas a réis
S.;.,-oj:.|^;$ooo, assim distribuídas:
Secretaria do Interior 25.307:S44$ooo

.para
uma

Os orçamentos
• paulistas

AS VERBAS SOLICITA-
DAS PELOS QUATRO

SECRETÁRIOS
61 Pauw, 24 de outubro. — Era de

•cerca de 00 mil contos o total das ver-
bas de despesa solicitadas Pelas quatro
secretarias do Estado. Esse total foi re-
duziuto a quasi 

'84 
mil, havendo cortes que

orçam, npproximadamente, por .seis mil
contos. D.z-se que é intenção da admi-
nistração paulista, a começar do orça-
mento que vae ser votado para 1917,
acalbar com o velho systema dos cre-
ditos •guppleracntares. Ao que parece,
entrou na consciência dos superinten-
dentes dos negócios públicos, no Esta-
do, a-convicção dc que os aeficils são
geralmente uma conseqüência dos cre-
d cos supplementares.

Para que se torne exequivel, pratica
e proveitosa essa providencia, serão
incluídas no orçamento de cada secrè-
taria as despesas que eram providas
por meio de créditos supplcntcnlares.
Louvável é a iniciativa, sc bem que não
sc possa garantir até onde será ella
respeitada e cumprida. ¦ E não vae na
manifestação dessa duvida qualquer
juizo temerário com referencia aos
administradores paulistas. B' que cer-
tas coisas se' dizem ou escrevem, mas
infelizmente se não executam, sem cm-
bargo da vontade e da resolução dos
autores de providencias ou medidas
como a que louvamos.

Sabe-se, por exemplo, que ha. ttm se-
crétario que manda pagar muitas con-
tas pela verba chamada dos soecorros
públicos. Dentro dc pouco tempo essa
verba, assim completamente desviada
de seus fins, f'ca esgotada. E é claro
que, na hora em que apparecer a ne-
cessidade de utilizar a verba dc soecor-
ros públicos, não haverá ipar.i onde
appcüar, senão para os créditos sup-
plenícntarcs 011 extraordinários. Con-
seqüência: esses créditos se tornam
freqüentes, avolumando-se e deteriui-
liando os defiets de que se fala. Um
Estado que conseguir inelhodizar, sys-
tematizar o seu trabalho orçamentário,
de maneira a deixar 1icm- tsbelladas,
muito claras e escrupulosamenle espe-
cifiOadas todas as despesas, terá venci-
do grande parte da tarefa porventura
empenhada em favor do seu cquilbrio
econômico c financeiro. Na exposição
que fez. para apresentar ao presidente
do Estado as bases do orçamento, o sr.
secretario da Fazenda ponderou, coin
franqueza muito de louvar, que "houve
considerável desfalque nas rendas pu-
blicas, cm conseqüência da dim nuição
do imposto de exportação de 11 °|0

para 9' °|° c da pauta de 800 para 650
réis. Embora essas providencias hou-
vessciii sido adoptadas com o louvável
propósito de beneficiar a lavoura, a
verdade é que, não se tendo, ao mes-
1110 tempo, cogitado dc crear novos
mahaiic ais de recursos para supprircui
a deficiência de receita por clhts pro-
dtizida, dahi se originaram scrios em-
Lanços para a vida da administração.

Espera, porém, que a execução dc
um programma dc severa cconom a das
despesas, rigorosa fiscalização no .'cm-
prego dos dinheiròs públicos, distribui-
ção cquitativa de impostos por todas
'as classes e desenvolv mento das for-

prodiictoras, por tnoio de efficazças
agri-
nor-

amparo e benéfica protecção aos
cultores, lograrão restabelecer a
malidãde da situação financeira."

A par destas palavras, no mesmo do-
Cttriicnlo se deparam outras que pare-
ctm evidenciar o propósito de um tra-
brilho orçamentário cr terioso, ponde-
rado, pautado pela mais severa eco-
nomia. Assim deve scr._ porque São
Paulo, como todos os Estados, conto
todos íis paizes. foi seriamente atliu-
gido pelos efícitos daintiosos da in-
tensa crise econonvc.í mundial. — C-

O côríe no funecione,-
lismo publico

DMA ESTATÍSTICA DENÜNCIiDORA

Interessa-o a Bolsa? Quer saber do
cambio e do preço do café? Leia, a
partir de segunda-feira, .-1 Lanterna.¦ii > ia_> m __¦
V SERVIÇO POSTAL

0 novo administrador dos Cor-
reios do Minas

O presidente da Republica assignou
liontcm o decreto nomeando, cm com-
missão, administrador dos Correios ile
Bello Horizonte o 2" official da Dre-
cíoria Geral dos Correios, Cândido
José de Almeida Vali: júnior.

So V. Ex". fôr visitar os de-
positos du venda do inoveis

REDSTÂR
tora oceasião dc verificai' como
são graciosos c práticos os
seus estylos, como ó perfeito
o sou nrai.aii.pnto c como são
lioas ns condições de tingi.-
Si incuto e preço. St
GOXÇAíiVES DIAS 71

{JliUi.UAYA.NA 82

ccretnna da
da

Justiça.
Agricul-

xS.iSj:6i)6$ooo

Academia de Medicina
A Academia Nacional de Medicina

TCimc-sc hoje em sessão ordinária, r'is
,S lioras da noite, sendo a seguinte a
iordeni do dia:

i. Posse do dr. Cardoso Fonte, que
será recebido pelo acadêmico Nasii-
mento Gurgel:

II. Conferência cm portuguez do dr.
J.ewis Wcndcl) llackett, soi.rc o ciist-
aio de liygicnc nos Estados Unidos':

IU. Continutição dn discussão sobre
os perigos do "football" na adolescen-
cia:

IV. Eleição dc membros da Acadc-
mia.

<nm • gv-o-»-. .

Secretaria
tura ....... i.t.iio:-jfii$ooo

Secretaria da Fazenda -rú..ton:4iC.,r;ooo
Tendo cm vista tornar effectiva a

verdade orçamentaria, incluiram-sc nas
verbas ns despesas que erniu, em regra,
providas por créditos supplemeutares c
que profundaniente modificavam as pre-visões do legislador, determinando
deficils avaliados,

Agora dotações foram contempladas
para sanar essa anomalia, sendo que a
lei 11. 1.50C, de co do corrente, vciu,
por sua vez, apparelhar o erário com
um conjunto de medidas de imicgavel
alcance para a normalidade da situa-
ção.

Nota-se, cm stinima, da criteriosa c
brilhante expostcüo, t\we cm otilrn lo^ar
desta folha publicamos integralmente,
que o actual governo de S. Paulo está
provando por factos, e não apenas por
promessas, o seu patriótico empenho
em bem servir á causa publica c cm
elevar S. Paulo á posição culminante
a que faz jús pelas suas rinuezas, pelo
sen^ progresso e pela sua cultura.

Esse documento exprime, também, o
elevado critério dos nossos dirigentes,
prcoccüpados com os magnos interesses
da collcclividádc e empenhados em lhes
ncudir com os mais acertados recursos
no seu alcance. li', sem duvida alguma,
um vaiioso repositório de informações
sobre a nossa situação cconomico-finan-
ccira ti sobro a segura crientacão que
está sendo adoptada pelos poderes pu-
blicos de S. Paulo, nn sentido dc tor-
nar mu fado o equilíbrio orçamentário
c firmar cada vez mais o credito do
nosso Eslado.

Divttlgando-o, temos a certeza de quo
elle lia de produzir na opinião publica
um effeito confortante, intensificando
a alliiosphcra dc confiança que cerca a
aceâo fecunda do governo actual."

-uri -jj»-<ff?> -»m— ¦

Colchão Hygienka
Já se acha funecionando o fabrico

dos "Colchões üygicnicos". Saiu do
domínio da utopia para o da r<?a'idade.

Tivemos oceasião hontein de visitar
C fabrica

rua do

Uma questão de empacotamento
de fumo

Ao juiz federal dá 2" .vara requero-
ram, ha tempos, os srs. Pinna fír C,
negociantes ile fumos, uni mandato dc
manutenção de posse contra a Compa-
nhia Manufàctóra 'de Fumos Veado, [
por estar esta unindo em seu cpinincr-j

-cio um systema empacotamento dc
que vinha ha le.- s fazendo uso.

A Companliia Manufaclorá de Fu-
mos Veado pediu e obteve patente para
o novo processo de empacotamento.

Expedido o mandado, a companhia
ré onpoz excepção de incompetência,
que o juiz rejeitou.

Desta decisão uggravòu a mesma
para o Supremo c este, na sessão de
hontem. conhecendo do feito, resolveu,
por desempate, negar provimento ao
aggravo.

— » m

Na ordem do dia da sessão _a I Ca- j Entretanto, depois dc rápidos momentos" ''""" ¦-¦-¦-- •- (Je descanço e attendendo ao appello de
yprios deputados, inclusive dos interru-
ptores, o sr. Barbosa Lima volveu 4
tribuna, concluindo o confronlo entre o

_£àragrapho 1" do substitutivo, ao qual
;regara o voto a alludida' bancada, c o
irartigo segundo di ' emenda por ella•apresentada.

I Episcursou logo em seguida o sr. Al-
.varo Baptista, procurando defender a
attitude e o voto da sua bancada.

; 
-O caso é que, poucos minutos após'a oceorrencia desse incidente, os mem-

;bros da bancada sul-rio-grandense, com
excepção apenas de tres, se retiraram
djj recinto parlamentar e da própria
Cttmar.t, negando numero á continuação
da votação do substitutivo.

,:- Dada, afinal, como approvada a c*
parte do paragrapho 1", o sd. Mauricio
de Lacerda requereu verificação da vo-
tação, sendo a approvação confirmada
por 84 votos contra .18.

Em seguida o deputado fluminense
rconereu fosse o artigo e paragrapho
approvados destacados para constitui
rem projecto em separado, o que foi
recusado, bem como a votação nominal
.pedida para esse fim; por 95 contra 15
votos.

Passou-se, então, ú volação do art. 2»
do projecto com as suas varias letras
de o a /.•.

O sr. Mauricio de Lacerda renuercu
a votação do artigo c de letra por le-
tra, separadamente, e, mais ainda, que
se adaptasse o processo nominal para
& votação do artigo sendo negada a vo-
tação noiunnl por (jn votos contra 11.

Foi, então, anmmciada a votação do
artigo 2", isolado, que estabelece:

Art. 2" — A distribuição dos funecio-
rrariM putilicos actuaes pelos quadros c re-
partições resultantes dcs.-a reorganização se
f.ira tior nomeação ou apostilla uns anti-
Ras ¦ nomeaçiSei dos vitalícios, obedecendo-
s-: as seguintes regras :

O sr. Pedro Moacyr oecupou a tri-
bunn__. interrogando o sr. Moniz Sodré
relativamente aos trabajhos da com-
missão especial dos Estatutos dos Fun-

^çcionartos Públicos, do qual não havia
noticia.

O sr. Moniz Sodré pretendeu re-
sponder immediatamentc ao represen-
tanto fluminense, petiindo a palavra.O sr. Collares Moreira ncgou-lll'a;
porém, sob o fundamento regimental de
que o deputado baliiano não tomara
parle nos debates orçamentários, não
podendo, por isso, encaminhar vota-
ções.

O artigo 2" ioi dado, por fim, como
approvado.

O sr. Mauricio dc Lacerda requereu
verificação. Verifacada, foi a appro-
vação confirmada por So votos con-
tra 22.

Passou-se, então, á votação da lc-
tra d do artigo 2", a qual dispõe:
íO o governo fará a revisão comparativa

dq pessoal nctiualmcnte aildido, coiejánilo3 antiguidaile dos funcionário! afasiailosdos respectivos quadros rom a daqiicljés
que ulii [«rinancccreni como effectivoa,
posio que niaii mcrtlemei ;

O sr. Mauricio de Lacerda requereu
verificação da votação, sendo a appro-
vação confirmada egualmente por 89
votos contra 22.

Foi íinmineiada a votação da letra
b, determinando:

,. b) para esse fim, a antigüidade serl
dotnpafcidà _ scfliuido o t(,-nn,i dc serviço
fetleral eííectivo 110 imniaíerío respetivo,
íicr-ndo entendido que, om rcnarliçües con.
Rcnercs do nic-mo ou de diversos niiniste-
nos, o para na quaes não co exija cimcur-so — prevalecerá ., antigüidade absoluta
de serviço federal civil;

O sr. Mauricio de Lacerda conde-
mnou a redacção dessa letra, aue, mau-
dando contar apenas a antigüidade
absoluta dc serviço fedcr.il civil, aí-tentava contra n espirito da época,
contra a neces^-dade de estimiüir a
nossa organização militar, a nossa ef-
I'-ciência sob esse ponto de vista. As-
centtiou ainda 0 deputado fluminense
aue a emenda concedia privilegio aos
funccionaíios do cargos de concurso,
isto, aliás, acatando a jurisprudênciauniversal e princípios dos nossos tribti-
nnes. que lhes assegura a iíideniissibi-
lulade indenendéntenienlc de sentença.

O sr. Mauricio concluiu o seu dis-
curso requerendo que a emenda fosse
votada exclusive a palavra civil. Dado
como rejeitado esse requerimento, odeputado fluminense requereu verifica-
cão de volação. Verificada, votaram afavor da exclusão do vocábulo civil 9deputados e contra S?. Não havia nu-
nicrn, o une foi confirmado pela cha-niada. -Eram, então, 4,20 da tarde, ícn-ii" a Câmara gasto cxactamenle duasnovas para votar um paragrapho, urun-'igo e uma letra de um artigo do
substitutivo da conunissâo ile Finanças
sobre 03 funcctõnaríos. Isso qi>er di-zer une o trabalho obstruecionista sc
tem desenvolvido com exito notave!-.

Quer levar para
tura? Compre, a
feira, A Lanterna.

• ' -_>y-gW <g>HTa_»

casa unia boa lei-
partir de segunda-

DE SANTIAGO

Está iiiuiiiiieiitc 11 crise 110 mi-
Historio chileno

Santiago, 23 (A. A.) — Considera-
se imniinenle a crise ministerial.

A alliança liberal, ao que parece,
obterá maioria dc votos no Senado, ini-
ciando assim o combate.

¦ I ¦ 111
MtÁTAMEXTO DAS JIOI.ESTIAS

1'KUAS (11JANDÈS JU5DTÓA-
OÕKS IM1YS1CAS PELO ESPli-
OÍAMSTÀ
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Trat. dos tumores mali-
gnos, das moléstias da pelle .— ceze-
mas, das lioponhoidcs, dns articulações,
atrophias, etc., da asthma, hysteria,
gotta, etc; lnrgo da Carioca, 11, 1" an-
dar (de 10 1Í2 ás 4).

* —1

iln

HS MISSAS OE HOJE
-ve_nm-?c íis pctniiiites. por ti!ma <Ic :
Ouillicrtne Joaqttinm d. Costa, áa 9 lio*

ras, na etircj.i de ?• J*'r.Mici;co Ce Paula;'
í)o:i.íiií;os Pereira Orí.nics, ás 10 liora., I

B.n egreja tli_ S. Krancisco do Pau-a |
capitão -¦V.ti.cisco Cucrra Pires, áá o ij-i

ior.ií?. 11a matriz dc Santa Cr.iz ;
Maria Januário Fernandes, ás o lioras.

ca egreja de S. Pedra ;
Fortunato Lones Pereira, as s lioras,

Di: in.itrlz de Sant'.-Viina ;
I.ourcnço Delgado, ás io horas, na egre-

jo do _í. Kranciscn dc Paula ;
Xisto Ah-cs Teixeira, ái io lioras, H3

Candelária ;
Osv.-aldo Comes Assunirçío, 5s 8 lioraf,

Ba inatriz de S. Cliristcivriii :
Joaquim José Lopes da Silva. ;*_ o ho*

Bis. na esreja do Imrnaculado Coração de
at.irlj :

Mano.-! Augusto Pedreira, u o horas,
u —vitrii ia Sacramento.

o grande armazém ele moveis
de colchões hygienicos, sito
Cattete ns. S5 c 5;.

Eis unra nova industria digna da Pro-
tecção do publico porque, usándò-sc os
colchões hygienicos, achamo-nos a salvo
das moléstias contagiosas da nossa
época, muitas vezes adquiridas por
meio dc colchões.

Aguardamos a sua inauguração of fi-
cia! para então darmos uma noticia
mais circunstanciada.

O ÜÍÂ DO PFESIDMTE
O presidente da Republica não íece-

beu hontem. pela manhã, pessoa algu-
ma. A' tarde, nresidiu s. ex. ao desna-
cho collect'vo, mie terminou ás 5 horas,
quando se retiraram os ministros, fi-
cindo ali apenas o sr. Tavares de tyra.
cm conferência com s. ex.. conferência
essa que se prolongou até ás 7 i|-t da
noite e fine. segundo ouvintes, versou

i«obre assumptos de natureza política.

O deputado Gouvêa de Barros e
a politica medico-saiiita-

rio da Republica
Fazendo a sua estréa parlamentar.

11a tribuna, discursou hontem, longa-
uic.ule, uo expediente da sessão dn Ca-
mara, o sr. C-ouvca de _ llarros, depu-
lado pernambucano, justificando o sc-
guinte projecto. que enviou á mesa:

"O governo dn Republica fica. auto-
rizado pelo decreto presente a:

Art, i". Crear um órgão ou com-
missão, de caracter permanente, desti-
nado a estudos médicos e sanitários,
em todo o território dn Republica.

Art. 2". Em sua organização _ serão
aproveitados os médicos, engenheiros c
carvographos da Directoria Cerni dc
Priii.ie Publica, c do Instituto Oswaldo
Cruz. e sc terá cm vista o seguinte
dbjeclivó:

a) o estudo de nessas cndcmias ru-
raos e urbanas, uo tríplice ponto de
vista medico, epidemiologico c carto-
graphico; •',

b) a organização, cm suas bases, ele
um projecto de legislação sanitária gc-
ral. para torio o território da Rcpubli-
ca, e no qual sejam previstos, além
dos mcio.í coercitivos, os direitosc ps
deveres relativos á execução sanitária,
tenrlo cm vista os interesses ihdivi-
duaes. mnnicipaes c estaduaes;

c) precisará, com os dados previstos
nas letras a) e b) os meios seientifi-
cos e administrativos-para a prophyla-
xia racional e especifica.

Art. 3". Attendendo á nossa situa-
cão nciiial orçamentaria, esses estudos
incidirão preferentemente, c desde,Já,
uo conhecimento da actual distribuição
gcographiea da febre amarcKa, nos Es-
tados do norte do Hrasil, de modo que
pelo governo fe-.lcra! seja promovida a
sua cxlincção, cm seus múltiplos, e pç-
quenos focos, n.iquclla região dissèmi-
nados, de maneira a ser eliminada de
uma vez e definitivamente, do territo-
rio nacional, essa endemia de tão fácil
extineção e de tão ruinosas consequen-
cias.

Art. 4". Revogam-se as di-'pcs;çõcs
em contrario."

mara, hontem, continuou a votação do
substitutivo da commissão de Finan-
ças á emenda da bancada sul-riogran-
dense, relativa á situação orçamentaria
dos funccionaíios públicos da Nação.
Essa votação ficara interrompida pa
sessão da véspera no paragrapho »*, ao
art. 1°, que diz: - "'

¦Paragrapho Io — Kess-i reorganização
conservará, (o governo) fundirá 0:1 su;,
pritnirá repartições is logavcí, '¦ podendo
transferir serviços de uns pa"ra oijtros ml.
mistérios, dando-lhes divisão c denominação
convenientes, de modo a reduzir a des-
i-c?a actual ua proporção imposta pela de.
pressão dn receita publica e no sentido
dc diminuir-se o numero de funecionarios,
além das reducçõéa já feitas na presentt
lei e nas eme regeram os exercícios dc
1915 o 1916.

O sr. rV. Piragibe, assim que foi';àà>
nunciada a continuação da votação
desse paragrapho, pediu a palavra .- e
oecupou a tribuna, Começou a mani-
festar-se contra a emenda substitutiva,
quando se estabeleceu grande c inter-
ruptor vozerio, obrigando o orador a
interromper o seu discurso. O sr. YV
Pira-gibc sentou-se,1 a'é que, graças a
intervenção sonorosa dos tynipanos, se
restabeleceu um relativo silencio no
recinto parlamentar, e a palavra lhe
foi, de novo, dada. Reatando, então,
as suas considerações, o deputado ca-
rioca entrou a formular um appello ao
sr. Barbosa Lima, para que o relator
do orçamento do Ministerip da Fazen-
da, na, commissão de Finanças, ., expu-
zesse á Câmara a sua opinião pessoal
sobre a constitucionalidade o a regi-
mentabilidade do substitutivo cm vo-
tação.

Não podia o orador acreditar que
accorrendo a um appello á sua integri-
dade moral, o deputado carioca fugisse
a manifestar o seu c_acto modo dc
encarar o asumpto, E, concluiu, se o
sr. Barbosa Uma nffirmaí que consi-
deraria regimental e constitucional- o
substitutivo, o orador não lhe daria o
voto, mas sc abstétia ele combatel-d.- ¦

O sr. Mauricio de Lacerda requerw:
preferencia para o ultimo artigo -';do
substitutivo:

"Realizada a reforma, entrará n mesma
d-u irgor. semdo, todavia, submettida no
Congresso Nacional para o =" referçudura .
na próxima sc-são de 1Q.17•"

Além disso, porém, o deputado ca-
rioca pediu que a votação do seu rc-
queriniento sc verificasse pelo systema
nominal.

Encaminhando a votação desse rc-
queriniento, oecupou a tribuna o sr.
Nascimento, que sc pronunciou, de
novo, contra o substitutivo, solicitai!-
do, ao fim do seu discurso, que, caso
fosse approvada a- proposição do sr.
Mauricio dc Lacerda no tocante á vo-
tação do ultimo artigo, acima citado,
se verificasse cila independente da dc-
terminação entrará a mesma cm.,vigor.

O sr. Barbosa Lima, falando cm se-
gukla, disse que, havendo varioí re-
queriniéntos e sub-requerimentos para
votação, esperava que os seus autores
riicthodizassem a sua acção para que
-pudesse adduzir as considerações que.
julgasse convenientes a propósito de
cada um de per si.

Submettido. afinai, a votos, foi o rc-
queriniento de preferencia do sr. Mau-
rieio de Lacerda dado como rejeitado.
O deputado fluminense requereu ver •
ficàção dc votação, sendo a rejeição
confirmada por no votos contra ,23.

Votado, cm seguida, o requerimento
de volação nominal, ainda do sr. Mau-
rieio de Lacerda, foi elle dado como
rejeitado. O representante do Estado
do Rio requereu, outra vez, verifica-
ção da votação, sondo a rejeição con-
•firmada' desta vez por Si votos con-

'Posto 
a votos, afinal, o § i° dó

art. 1", o sr. Mauricio de Lacerda rc-
quereu a sua votação até a palavra
funecionario, constituindo a parte final
objecto de outra votação. E para a pri-
íiieirti' parte requereu votação nominal.

O sr. Barbosa Lima fez, então, va-
rias divagações sobre a opportunidade
eni que se estavam suscitando questões
de caracter doutrinário', quando o rern-
tor só tinha cinco minutos para refu-
tal-as. O momento opportuno pura isso
era o da iVscussão do projecto, quando
ninguém sc lembrou dc fazcl-o. .Agora,
jiorénl ággridem com ellas o re.r.tor,
couro sc 

"mio 
fera possivcl a qualquer

dos relatores responder a essas ohje-
cções, caso não lhes fosse tão precário
o tempo. ,. , .,

Respondendo ao sr. V. Uragioe, o
, llaibosa Lima declarou que, como

I relator, elle relatava apenas o vencido
í in conimissão c não expendia a sua

opiivão pessoal. E tanto assmi era que
I foi vencido cm muitas medidas tulopta-
: das ou -não pela commissão; inclusive

em parte da emenda em votação.
O sr.' Nascimento, falando seguida-

mente, confessou que lhe causava .1
maior magna ler de oppor no sr. .Bar-
bosa Lima de hoje o si'. Barbosa L;nia
de hoiilem. quando o ardente elaicii-
toso deputado carioca dava lições ile
pureza republicana, de amor_ ao _ regi-
meu dc devotamento aos princípios c.
de respeito á Constituição, quando tir-
mava a emenda ao rcg:-iueu'.o que veda
a delegação de íuneções or:vativa5 do
Congresso ao poder executivo, as fun.
cções do art. 3-1 da Constituição dc e.(
de fevereiro. Causava-lhe o maior pc-
zar ver que os mestres. 05 doutos, os
apóstolos do regimen, os grandes repn-
blicanos, as figuras guias, as persona-
lidndes inntr;zcs do paiz. demolwm-sc
com o affirmar hoje, cm parodoxnl
conservadorismo, exactamente o contra-
rio daquillo que hoiitem negavam for-
malmente. ,

O ir. Álvaro Baptista, cm nome da
bancada do Rio Grande do Sul mani-
feston-sc contra o substitutivo da com-
missão nn parle relativa á delegação
de íuneções privativas do poder lerris-
lativo no executivo. A sua ¦_ bancada
apresentara uma emenda autorizando o
governo a projectar tuna reforma, sub-
niettcndo-a á aourovacão do Congresso,
o que era absolutamente diverso do
oue a commissão oronttzera — oue o
governo faça n- reforma c a ponha em
execução antes ou independentemente
da approvação do nnder leeislntivo.

O sr. Pedro Moacyr conaratttlou-se
com a representação do Rio Grande
nelo gesto, que acabava de ter. pela
palavra do seu honrado colie?. e ve-
lho 'republicano sr. AVaro Bantisla.
Es',e gesto era tanto mais significativo,
ouando p.tfiin de uma .bancada cujo
Esíndo se rege nor organização sócio-
crajlca, de seleccão dictalorial no con-
trar-o dn federal, que é democrática.

O ofailnr. oue é adversário da Con-
stituicão tfedèral, que pugna pela sua
rcv:são. é nriern vem agora bater-se

•nor cila! Boa ou má. porém, cumpre
no Couercsso obcdec'el-a, cmnuánlo cila
for vieente, cumpre-lhe dar integrai
ex-vniríio.

O sr. Pires de Carvalho considerou
o assunipío sob o ponio de vista jurl-
dieo. O substitutivo dn commissão era
illcgal, irrito, mtllo, era como se irão
existisse. Dc facto, como sc sabe, como
ó principio jurídico, o que ó contra a
lei não tem valor jurídico, é como se
nâo exislisse. 1. o qne é contra a Con-
stituicão, contra a lei dns leis, não tem
existência'. São velhos preceitos de di-
rei.o, repisadoâ nor todos os nutorCá,
antigos e modernos, que cilal-os fora
trin nunca acabar.

Submettido a votos, foi rejeitado «
requerimento do sr. Maurício de La-
cerda dc votação nominal para a ia par-
te do paragrapho 1". Em seguida, foi
votada essa tn parte c dada como ap-
provada.

O sr. Mauricio requereu verificação
da votação, sendo a approvação confir.
r.iadn por í\i votos contra 46.

Anminciada a votação dn n" part; do
paragrapho 1", o sr. Barbosa Lima dis-
cursou estranhando a attitude da ban-
cada sul-rio-grandense, que votara con-
tra a in parte, apcz.-.r dc ser a autorrt
da emenda, que provocou a redacção
do substitutivo cm votação. E o sr.
Barbosa Lima, para dar maior realce á
sua estranheza, começou a proceder á
leitura do art. 2 da emenda da bancada
gancha c a i* parte do paragrapho i"
do nrt. 1° do substitutivo em votação,
assignalando serem perfeita c redaccio-
nalmente cguaes.

O representante carioca não pode,
todavia, completar, num só fôlego, o
confronto, em conseqüência dn internt-
Pião indusl,.c.5_ de vnrioj deputados.

SERVIÇO TELEPHONICO
Eatra, hoje, no Conselho Municipal,

em primeira discussão, o projecto que
autoriza a modificação do contrato daj
empresa que faz o serviço telephonico
nesta cidade, conforme já hontem an-
nunciámos.

Raras vezes tem o Conselho Muni-
cipal discutido assumpto que tão 

"3e

perto interesse ao publico da Capit3l
Federal. Raro 6 o morador da cidade
que não precisa do telephone, c sem
duvida raro deixaria de lhe ser assi-
gnante, se o serviço fosse melhor c

por preços mais razoáveis.
A luminosa discussão travada no Club

de Engenharia levou á evidencia os
inconvenientes da tarifação ainda appli-
cada no Rio de Jaueiro, não obstante
condemnada cm paizes mais adeantados
e mais bem dotados de serviço tele-
phonico. O absurdo c obsoleto systema
não satisfaz absolutamente ás exigen-
cias de uma grande capital como o Rio
de Janeiro, Demais, é um serviço dc-
ficientissimo, como se evidencia da cir-
cimistancia dc, num milhão de habitan-
tes, só contar 12.000 assignantes.

Presta-se aos maiores abusos. Não sc
sabe, c sobre isto não tem a imprensa
einittido justos reparos, que o telephone
é desviado dos seus fins úteis para fins
condeninados e immoraes, como des-
composturas em baixos termos, expan-
sões amorosas, namoricos, communica-
ções falsas mas alarmantes ás familias,
palestras banaes e jogo do bicho?
Cobrado o serviço por outro modo,
isto é, pelas palavras que atravessam
03 fios, ou pelo tempo consumido na
communicação, já os assignantçs não
abusarão do telephone, c não consen-
tirão que abusem pessoas estranhas,
que com o maior desembaraço pedéni
licença para falar pelo apparelho, e
pegam-se-lhe longo tempo. Sabemos
dc casas commerciacs em que, graças
a muita condescendência, sc fala soo
e mais vezes por dia, c dc jornaes
que não contam que um só apparclho
pelo qual fazem toda a sua reportagem.

O novo systema que saiu triumphan-
te nos debates do Club dc Engenharia,
onde sc reuniram se fizeram ouvir as
principaes competências na matéria,
muito melhorará o serviço, além de
acabar com os abusos indignos de uma
cidade adeantada e culta como o Rio
de Janeiro, abusos que já tém dado
logar a muito assignante privar-se do
serviço, mandando retirar o apparelho.

O CASO

VISTA-SE BEM! Compro 11111 ter-
110 na moda por 45$ ou 50$, K.
üruitiiayana 145. CASA IMBIS.

VIDA POLÍTICA
A fusão com os accinlysfas

TotiTA..rz.\, 3.| (Do correspondente) —
A propósito do cntliusiasmo manifestado
pelos" "marretas", alu, sobre a fusão dos
acciolystas, ouvi de um cavalheiro alheio
ás lutas partidárias, mas grande conliccc-
dr.r da politica do Estado, o seguinte judi-
cioso comnientario: sc os "marretas" do
Hio avaliassem o dcsvalor do. .icciolystas,
que não conseguiram na ultima eleição mu-
iiici|ial dc 1'ortalcza além de 48 votos, sim

npoío á chapa, cnmprolicnticriam a nenhu*
1:1a vantagem que o accôrdo lhes trouxe,
aproveitando somente aos acdolys.

Já os srs. Ilcrti.mio e I.avor, melhor
¦orientados, não participam do mesmo cn-
thv.Masmo, antes parecem desconfiados.

Quer na Fortaleza, quer no interior, era
a noção do coronel Erigido que justificara
1 existência do partido itnlonista ; o resto
òe nada vale.

IS 5S (t

A politicagem cearense
O jx, Moreira da Kciclm, Icatlcr da maio-

ria da bancada cearense na Câmara, trans-
niittiu ao sr. José AcciotA", correspondeu-
tc da "Agencia Americana" no Ceará, o
scíTuintc telesramma:

"Kepto-vos apontar um só elemento dc-
mocrata que dffirmc disscnlír sua lmicada,
conforme telegraphaslcs Americana.'1

DE ALAGOAS

"São Loiirengo" _— Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para 200 réis. com valiosos
brindes. — LOBES SA' & C.

O sr. Paiidiá Calogeras, despachando
o requerimento em que o "Comptoir
Tcchniqúe Bresilien" solicita pagaineii-
10 de differenças de cambio, declarou
que o requerente deve se dirigir ao
Ministério da Viação.

Como se verifica do que acima rc-
sumimos c do que publicámos na nossa
edição de hontem, todos os rcqticri-
mentos dc votação nominal para os
artigos desse substitutivo têm sido in-
vttriavehnente rejeitados. Evideiitcmen-
te. lia,, no Monroe, a preoecupação dos
deputados fugirem á co-responsabi-
lidade moral, denunciada por uma at-
[ítude desembaraçada c franca, das
violentas medidas alvitradas, pela com-
missão dc Finanças contra funeciona-
rios públicos. Não obstante o exito até
aqui alcançado por essa preoecupação,
pudemos liontcm. vencendo ar, difficul-
dades creadas pela, rapidez com quese procedem as votações na Câmara,
surprchender quaes os deputados quese ç-stão bppondo, invariável e svste-
maticamenle, á approvação do substi-
tutivo. E dc posse desse esclarecinien-
to, visualmente por nós verificado, fa-
cil nos foi saber egualmente quaes os
deputados que ora se denunciam ini-
iinigos dos 'funccionarlosi 

públicos, A
estatística respectiva pódc ser assim
resumida:

Não compareceram, hontem, á Ca-
mara, os 40 seguintes deputados:

Monteiro dc Souza e Agãpito Perci-
ra, (Amazonas) ; Theotonio de llrito,
Castello Branco, Hosannah de Olivci-
ra, (Pará)'; 1.1'sas Martins c J/clix Pa-
checo, (Piauhy) ; Gustavo Barroso,
(Ceara); Juvenal Lamartine, (R. G.
dn Norte); Octacilio de Albuquerque,
(Parahybá); Simões Barbosa, Prcderi-
co Lundgrcn, Júlio Maranhão, Rodol-
pho Araújo, Estacio Coimbra, Júlio dc
Mello, (Pernambuco); Mendonça Mar-
lins, (Alagoas) ; Aguiar Meiio, (Ser-
gipe): Octavio Mangabeira, Pereira
Teixeira. Carlos Leitão. José Maria,
Rodrigues Lima. I.eão Velloso, (Ba-
hia); Paulo do Mello. Deoclecio Bor-
ges, Tórquato Moreira, [F. Sattla);
Octacilio Caftiará. V. dc Brito (Dis
Iriçto Federal) ; Pereira Nunes. Felix
Miranda, VV.iia Souto. Ponee de l.éon,
(Estado do Rio); Pedro I.ui... Aslol-
pho Dutra. João Penido, Silveira Brum,
Antônio Martins, Álvaro Botelho, An-
tero Botelho, Bncno Brandão Filho.
Jayme Gomes, Manoel Fulgencio, Ho-
norato Alves. Epaminondíis Ottoni,
(Minas); Galeão Carvalha!, Barros
Penteado, Raiil Cardoso, Marccllino
Barreto, Cincinato Braga, Álvaro dc
Carvalho, Aiberlo Sarmento, Francisco
Alves, Arnolpho Azevedo. CosM Ju-
nior, Manoel Villaboim, (São Paulo) ;
Ramos Caiado. Marcelio Silva, Ayrcs
da Silva. (Goyaz); Annibal de Toledo.
Costa Marnues. (,lla//o Grosso'): Luiz
Xavier (Paraná): Henrique Valga,
(.Vuiitd Catharina); João SimpMcio, , ... ,,,„-„. ,, .
Gumercindo Ribas. Domingos Mascare- rissmio de Mello, Raiiuro .Braga. Kaul
nbas c João Beuicio. (Rio Grande do |,'-clga! ^f Fernandes, leixeira Bran-
5„/l | duo. (i. do Rio): Joaquim Salles. Sc-

Do's deputa-los que compareceram, ! ^st.i3r°. Mascarcnhas, Augusto Lima,
hontem. á sessão, votaram, irvariavcl- ! >"'; ^.f™- tTose ^•.A.r 

]>í!r *"'' Ribeiro Junqueira, Antônio Car-
que compareceram,

á sessão, votaram, invariável- !
mente, contra o substitutivo da com- I
missão e, consequentemente, sc mani- |
fesrarrun a favor dos funecionarios, os |seguintes: i

Agripino Azeredo c Lul.. Domingues,
(Maranhão); Joaquim Pires, (Piauhy); '
Affonso Barata (R. G. do Norte);
Cunha Linia, (Parahybá); João Elvsio.
(tPcrnatrJbuco) ; Costa Rego. Alfredo
Mava, Naialicio Camhoim c Euzebio de
Andrade, («4/a<7oai): Antônio Calmon,
Pires de Carvalho, Mario Hermes. T. J.Palma-, Ubatdino de Assis. Alfredo Ruy.
Arlindo Ltone. Moniz Sodré, Eucenio
lourinho, Elçidio Mesquita, (Bahia);Flavio Silveira. Nascimento. Pedro
Reis. V. Piragibe, (Dislricto Federal);
Pedro Moacyr, Horacio Magalhães Al-
meida Fagundes, Mauricio de Lacerda,
Mario de Paula, (Eslado do Rio);
Prudente dc Moraes. Bncno de Andra-
oa, João Faria, (S. Paulo); Lcboo Re-

O DR. FERXANDE9 MMA DE-
CI/AR.% NADA HAVER

DE DEFINITIVO XO SENTIDO
DE UMA SOLirÇIAO DIGNA

E HONROSA, DEVIDO A EXI-
GEXCIAS DESCABIDAS

DOS SEUS ADVERSÁRIOS
Hontem, na Cantara, O dr. Fernandes

Llittái conversava numa roda de depu-
tados amigos, aos quaes informava ou
explicava o que tem havido sobre o in-
solúvel caso de seu Estado.

Approxiinando-nos do chefe demo-
crata de Alagoas, inquirimos:

Que ha de positivo sobre o caso?
que resultou da demorada conferência
havida ante-hontcm, entre o senhor,
os deputados democratas e os leaders
Antônio Carlos e Álvaro de Carvalho?

Nada ficou resolvido e creio que
nada se poderá resolver.

Os nossos adversários estão usando
de uma estratégia, que seria hábil e
interessante, se não estivesse revelando
claramente a pouca sinceridade que ha
em suas manobras. Assim, emquanto
elles, planejadamente, insinuam quasi
todos os dias, pelos jornaes que • lhes
são affeiçoados e nas rodas políticas,
que nós é que não queremos uma for-
mula, que somos uns intransigentes,
uns intolerantes, principalmente eu,
criam, .1 cada hora, entraves a qualquer
solução digna, fazendo exigências im-
pertinentes e absurdas.

Já não estava, combinada c assen-
tada uma formula?

Sim; aquella a que eu me referi,
ha poucos dias, na imprensa, e cuja
integra foi triinsm.tt.da cm telegram-
ma dirigido pelos representantes demo-
cratas ao dr. Baptista Accioly, illustre
governador do Eslado.

•E o dr. Fernandes Lima mostra-nos
cópia desse telcgramnia, permittindo
que a transcrevamos aqui.

E' a seguinte:'•Rio, 17 dc outubro de irjiC.
Exmo. dr. Baptista Accioly, governa-

dor. Maceió.
Fernandes Lima, agindo inteiro a:-

cordo comnosco, após suecessivas con-
ferencias com diversos próceres, com-
binou com os mesmos seguinte formu-
Ia para solução hoiiiosa caso Alagoas:
Não haiverá intervenção, nem renun-
cias v. ex., c vice-goveroador. Fim evi-
tar insistente arguição .Ilegitimidade
Senado todos senadores, inclusive per-
recistas azrirão mão seus mandatos,
sendo renovados poderes dez nossos
amigos na eleição de i° de novembro,
deixando partido terço para opposiçao
pleitear." Câmara não precisa renunciar, cs-
tando próximo termino seu mandato,
deixando partido dc disputar 12 loga-
res.

Quanto á Municipalidades v. ex. e

partido farão appello nossos _ami>Tos
eleitos ultimamente para verificação
suas eleições cm nova consulta ao ciei-
torado perante mesas já constituídas,
sendo respeitado resultado urnas.

"Achamos comieniente esta renova-
ção pleito municipal 110 intuito de evi-
tar duvidas futuras na organização das
mesas para novas eleições federaes,
dada allcgação duplicata ultimas ciei-
Ções. ."Esta formula foi bem acceita pelos
proecres dc todas correntes até agora
oppostas na solução do caso.

Coiiiniunicaiido formula, ipedunos com
Fernandes Lima, approvação v. cx._ e
amigos, confiados que ella resalva prin-
cipios autonomia Estado e integridade

, n • •, ' 
. governo v. cx. que sempre foram nos-

I-lnsnícnte porque o coronel Brigido ?eS«.Hr-|^'p"^ac9''^fébc«úpil<:6és. - Cor-
diacs saudações. — (Ass.) — Coidi
Rego, losé Paulino, Mendonça Martins.

 Torque fracassou esta formula ?
 Depois de annotada e dada como

definitiva perante politicos da maior
responsabilidade no momento, depois
que fomos autorizados a transmitil-a
para o Estado, os conservadores, des-
autorandò o illustre paredro que, com
amplitude tle poderes, os representara
na combinação, começaram a exigir
retoques e mistificações, . as mais çs-
travagantes e inacceitaveis. Veja só :
a principio, queriam a renuncia do vi-
ce-governador para ser reeleito depois,
ao que nos oppuzemos terminantemen-
tc, allegando que, além dos motivos de
dpferencia pessoal que devíamos a um
dos mnia respeitáveis _e prestimosos
membros do nqsso partido, o coronel
Francisco da Rocha Cavalcanti, que é
o vice-governador, eleito na mesma cha-
pa com o sr. Baptista Acc'oly, a Con-
stituicão do lEstado não ipcrmittia, «in-
da que quizessemos, essa reeleição .por-
que dispõe 110 seu art. 43, o seguinte:"Se, no caso dc falta, por qualquer
motivo, do governador e vice-governa-
dor simultaneamente, houverem decor-
rido niei.ios de 2 annos do período go-
vernamental, proceder-se-á a eleição de
ambos -para o restante do incsino pc-
riodo."

O dr. 'Fernandes Lima, continuando,
diz-nos:-já abandonaram esta idéa dc
renuncia do vice-governador c agora
fazem questão da renuncia de todos os
poderes mnnicipaes electivos, cujos
.mandatos terminarão daqui, ha 2 me-
zcs, lembrando que esses poderes sejam
substituídos poii juntas governativas
mnnicipaes,!) nomeadas pelo governa-
dor c insistem lambem que as eleições
mnnicipaes e do Congresso Estadual sc-
jam procedidas perante as mesas fede-
raes.

Rcpcllimos 111 ííwiíijc estas duas clau-
sulas, porque a 1", a nomeação dc jun-
tas governativas mnnicipaes importa
uma grave offensa a autonomia dos
municípios, a base do systema federa-
tivo c inquivaria dc vicio insanável de
origem os novos poderes mnnicipaes,
eleitos pelas taes juntas, vicio que vi-
ria ser allcgado amanhã, pelos próprios
autores da idéa. se áquelles poderes não
fossem organizados á sua feição. Quan-
to ás mesas federaes recusamos o alvi-
tre porque tendo sido forjadas duplica-
ta.:', dc diversas dessas mesas cm alguns
.municípios por oceasião da eleição dc
.10 de janeiro dc 1315, cada uni dos
partidos havia de querer que as ciei-
ções fossem (procedidas perante as me-
sas que reputa legitimas, dando logar a
balburdias c duplicatas.

Lembramos então que, para- garantia
da verdade eleitoral no -Iludido pleito,
seriam contemplados cm todas as sc-
cções dois niesarios indicados pelos nos-
sos adversários; nos compromcttiamos
a isto.

E, sobre este ponto, assegurar a li-
vre manifestação dn voto, estamos dis-
postos a ceder tudo quanto traduza ES-
raulias ú verdade eleitoral.

Não se comprehende que homens que
falam em "¦normalizar uma situação",
que dizem inconstitucional, venham
lembrar a extravagância de juntas go-
vernalivas mnnicipaes, renuncias taes c
quaes para eleições permanentes com-
binadas, mostrando accihtoso desprezo
pela vontade eleitoral do Estado, num
regimen representativo.

Não se comprehende também que rc-
corram á p,.Traní:n da físcaHzaçãn com-
plet.t de todas as eleições, tendo em
cada uma das mesas dois correligiona-
rios seus. entre os cinco niesarios.

Em tudo isto percebe-se facilmente
um plano oecuito em torno das ftitii-
ras eleições federaes, <juc é o ponto
principal alvejado; novas cotnpíicaçõr.
novas duplicatas e ficar permanente
esta situação de intraiiquillidade.

Convém declarar que da formula con-
stanle do telcgramnia já cedemos: a
renuncia da Câmara, já cedemos Iam-
liem cm relação ás r.icsas c cedemos
ainda quanto aos governos mnnicipaes.
do que não se havia cognado nas pri-r.itiras conferências, conforme 111c de-
ciarou o illustre deputado Antônio Car-
los. autorizando-mè a tornar publicaesta sua declaração, se fosse necessa-

CARNES VERDES
MAT.HJuiiKO DE SÀ.víÁ Òl<Ü_

douro de Santa Cruz, para o consumonesta capital, Soj rezes, ó3 porcos ocarneiros e 41 v.tc]los. P ' 9
A matança foi feita para os serruir*." marchantes: Cand^ ,Esix déS
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AS VICTIMAS DA AVIAÇÃO

O enterro do aviador Pettirossi
Assmnpção, 23 (A. A.) — Realizou-

sc hontem, após a celebração dos of li-
cios fúnebres na Cathcdral, o enterro
do mallogrado aviador paraguayo Syl-
vio Pettirossi.

A cerimonia teve extraordinária im-
ponencia. Durante a passagem do cn-
terro, á qual assistiram cerca dc 40.000
pessoas, as senhoras lançaram flores
sobre o carro que conduzia o feretro
c que se achava coberto dc iiinumcras
coroas de flores naturaes.

e6 rezes. 1.1 porcos elranclsco V. Goulart »rezes, 1 porco e ,, vitellos¦ iòlà-l-f»_" Abreu, 3= rezes; óliv ^ | ]
S„ T^V96 

r'"CS e 34 vitellos; Ba.sitio lavarcs n rezes e 17 vifPos-
ortmho & C., 3,, rezes; 1 dgard deAzevedo, ,-9 re.es; F. P; de OliveiraA- U 36 rezes; Fernandes & .Marcou-

á?' 
'° P°rCos: AuS^"> M. da ,«\íott_

SnSrint.^ 1 ° canlerosi Alexandre V
rezes ' S POrCOS; Sobri:iro & C, .3

Foram rejeitados:
porco e 3 vitellos.

ENTREPOSTO DE S. DIOOO —Vigoraram os seguintes preços"Vacca . . . $66o a ?f>SoPorco . . . I$100 , J.
y»«r!lq. . . $Soo a \Carneiro . i?900 a 2?ooo'O comboio da carne verde cheiro.,hontem ao Entreposto de S. Diogo comum atrazo de 50 minutos.

ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS —
-W 

ri,-1:UellS ^onKcos do Cáes do
ti , ^""'recolhdas liontcm para
gffej6 r"es- "taíWas por Cal-(kira & Fnlios, sendo rejeitada umare1 destinada á exportação.
do vll^ 

'"Soriíico chegou ao Oá,uo lorto com um atrazo dcSo minutos.
¦» 1 * —

es
hora e

.-1 - Sli O Sc'u bilhete fói nri^miado na loteria? ' -•- • p-Quer saber

scguiida-feira;":/"^!^;,/ V"l'"~ **
~~~ ¦¦—!¦' _

.Beber. . . todos uobem, mas adoebo bom qiioiu bebo
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gis, (5ni!íii Catharina); Álvaro Baplis-
ta, Kvaristo do Amaral, Ildcfonso Pin-
to, Barbosa Gonçalves, Joaquim Oso-
rio, Augusto Pestana, Xabuco Gouvêa.
Marcai l-.scobar, Simões Lopes, (R. G.
do Sul).

Consequentemente, votaram a favor
do substitutivo, com pequenas modifi-
cações, por isso que cerca de uma dc-
zena dc deputados preferiu a palestra
nos corredores da Câmara. 011 na sali-
nha do café, á volação no recinto, os
seguintes deputados:

Antônio Nogueira c Ephigenio Sal-
les, (Amazonas); Justiniano de Scrpa,
Passos de Miranda, Barbosa Rodrigues,
IJcnto dc Miranda (Para); Collares Mo-
reira. Cunha Machado, Luiz Carvalho,
Dunslice de Abranchcs c Coelho Xetto,
(Maranhão); Antonino Freire. (Piau-

. í hy); Thomaz Rodrigues, Moreira da
| Rocha, Eduardo Saboia, José Lino. Al-

Fernandes. Eduardo S.tttdart, Frederico
I Borges, Osório Paiva, Ildefónso Alba-
I 110 (C-1'ni'ii); José Augusto, Alberto I
j Maranhão. (R. G. do Norte); M. de i

Figueiredo, Semeão I.eal, (Parahybá)-;]
I Ilalvliaz.ir Pereira, Caldas Filho, Cou-1
! vi-a do Barros, Costa Ribeiro, Nctto'- Campello, Fábio de Barros, Aristarcho ,
! Lopes. Gervasio Fioravante, G. Maia, |' Erasmo de Macedo, (Pernambuco) ;
j José Pauüno (Alagoas); Antônio Rol-1

lcinberg, Espcridião Monteiro, Gilberto 1
Amado. (Scraipc); Pedro Lago, João I

| .Mangabeira, Prisco Paraiso, Augusto de
Freitas, (Bahia) ; Jeronymo Monteiro,

, (/;. i'nir/o1; Pereira liraca. Barbosa
I Lima. (Dislricto Federal); Souza c Sil-' va, José Tolcntino, Macedo Soares. Ve-

O DIA NOJENADO
UM DISCURSO DO SR.

RAYMUNDO DE MI-
RANDA CONTRA
O i° DELEGADO

AUXILIAR
A sessão de hontem começou á nora

regimental, sob a presidência do sr.
Urbano dos Santos, secretariado pelos
srs. Pedro Borges e Melcllo.

Após a pratica regimental, na hora
do expediente, o sr. Abdon Baptista
requereu e obteve a inserção nos an-
naes do Senado, dos termos do convc-
nio Paraná-Santa Catharina c da acta
da solennidade realizada no palácio do
Cattetc, por oceasião de sua assigna-
tura.

Em seguida, oecupou a tribuna o sr.
Raymundo dc Miranda, para defender
o marechal Hermes das necusações con-
tidas cm relatório do Io delegado au-
xiliar, no inquérito feito sobre o de-
nunciado desvio dc materiaes da Estra-
da de Ferro Central do Brasil, que te-
ria oceorrido sob o governo passado.
S. ex. disse que, actualincntc ninguém
tem mais o direito de protestar contra,
excessos de linguagem da imprensa,
quando os agentes do poder publico ahiestão, com a maior leviandade, a fazer
pcor do que os jornaes, vendo-se auto-
ridades transformadas em vchiculos da
çalumnb, apanhada esta no ar. divulga-
da cm relatório e desfraldada como
bandeira dc affronta contra os homensrepresentativos do paiz. O orador nãoestranhou, por isso mesmo, o tópicocom que o Correio da Manhã commcn-
tou, com o seu desassonibro ea sua in-dependência dc sempre, os factos real-mente indeeorosos attribuidos ao maré-
chal Hermes e, com a responsabilidade'¦este ao seu sogro barão dc Teffé.
Nao foi o Correio da Manhã que dissedo dçsvio dc material da Central de?
Hrasil para a fabricação de ntòbiKadestinada i residência do sogro do ma-rechal; o Correio apenas fez coiumcn-
.arios naturaes c razoáveis; quem odisse, foi o t° delegado official numdocumento publico. Mas para honra edefesa do marechal bastam as palavrascom que o órgão do dr. Edmundo Bit-
tencourt publicou a carta do dr. Álvarolefie, convidando-o a mandar um re-dactor e um photographo á casa do seu
pae, e defendendo o sr. Hermes. OCorreio deu-se por satisfeito com a, ex-
plieação c encerrou o incidente.

Ora _ o Senado e todo o paiz sabem
quem é o dr. Edmundo Bittencourt, quetiao sabe o que é o medo, que tem umabravura verdadeirnmfentc heróica, nãorecuando nunca. Esta altitude pessoalde s. s.. per uma irradiação, é a de suatolha. O Correio seria incapaz de rc-tractar-sc. Encerrando o incidente como" f«i ao publicar a carta do dr. ÁlvaroIcfife, fel-o por um gesto digito, comosaci sempre os seus gestos, c, solirc-tudo, por julgar as -explicações da dc-fesa_ absolutamente satisfatórias. TJ'
preciso acabar esses processos de diffa.inação que nos rebaixam perante o cs-trangeirp. Veja-se como uma autori-ilade, simplesmente 'baseada no depoi-íncnw das testemunhas profissionaesdo Rio de Janeiro c sem procurar a
prova _ da procedência desse depoimen-to. atira o labéo de pceulatarios con-tra pessoas que exerceram relevantes
postos de adnrnistração c representa-cão. S. ex. appellava para o presidenteda Republica, afim de qne, em bene-'fino c decoro do Brasil, puzesse co-bro ao trabalho diffamatorio dos seuiauxiliares.

Depois do d;scurso do sr. Raymundo
de Miranda, o sr. Ribeiro Gonçalves«usereveu-sc para -falar na sessão deboje sobre a politica do Piauhy.

Na ordem do dia. já não havia onumero para votações verificado aocomeçarem os trabalhos.
Entretanto, foi encerrada a discussão

das matérias de que cila constava, en-tre as quaes o projecto da amnistia,sobre o qual falaram os srs. Pires Fer-reira, Ep tacio Pessoa e Loifts Gonçal-ves, conforme assignalamos cm outraloear.
 — » — 1 -1 .

Rober. . . todos bobemj íuns súbebe bem quem bebe
CASCATiXITA~ ¦¦»!-. _
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Aprecia caricaturas? Compre, a parti»de segunda-feira, A Lanterna.

nardes,
los. Scuna Figueiredo, José Bonifácio
Gomes Lima, Gomes Freire. Francisco
Bressane. Lamounier Godofredo. Do-
tningos de Figueiredo, Jòsino Araújo,
Fausto Ferraz. Chrisliano Brasil. T\Iorei-
ra Brandão. Waldomiro de Magalhães,
Mello Franco, Abor Prata, Francisco
Paoliello, Carios Peixoto. Camillo Pra-
tes, (Minas); Ferreira Braga. Carlos
Garcia, Salles Júnior, César Vergueiro,
Palmeira Ripper. José Lobo. Rodrigues
Alves Filho, Valois de Castro. (S. Pau-
Io); Hermenegildo de Moraes., Go-
yaz); Pereira Leite, Alfredo Mavignicr,
(Matto Grosso): João Perneta. Luiz
Bartholomeu, Alberto de Abreu, (Para-
nó); Celso Bayma, Eunenio Mullcr,
(Santa Catharina); Maciel Júnior, Ra-
fael Cabcda, (R. G. do Sul).

O dr. Leão Velloso deixou dc erm-
parecer, hontem, á Câmara, oor se
achar adoentado. ,

possível cederBc.n vê que r.i
mais.

— Então, nada ha feito 011 combi-
nado?

_—Nada. e nem c possível combina-
ção alguma com homens que em todas
estas contabtilações estão deixando bem
patente que acima dos interesses col-
lectivos collocam seus interesses indi-
viduaes, as suas reeleições.

A este fim exclusivo tendem todas as
sitas propostas sobre mesas federaes,
sobre renuncias ^ de Conselhos Munici-
pães e a substituição dos mesmos por
juntas governativas. Com estas explica-
ções os próceres politicos e o paiz in-
teiro 'ficarão conhecendo de que lado
está a intransigência, de que lado está
a intolerância.

Posso invocar o testemunho de ho-
:nens._ acima de toda suspeita, sobre a
veracidade das informaçSes oue lhe
cs'ou dando.

DR. FRONTIN
, Alguns amigos do -dr. Paulo de Fron-tin reuniram-se hontem no Club dc En-

genharia e, sob a presidência do dr.Osório dc Almeida, qne convidou parasecretários os drs. Miguel Calmon eSampaio Corrêa, c resolveram apresen-
tar aquelle engenheiro uma mensagem
de solidariedade e de reconhecimento•pelos grandes serviços que tem sabido
prestar ao paiz. Ficaram incumbidos de
redigir a referida mensagem os doi«
secretários, drs. Miguel Calmou c -Sam-
paio Corrêa.

Áquelles amigos do dr. Paulo iFron-
tin, constituídos cm conunissâo, pedem-nos a publicação do seguinte :

O3 abaixo nssignados convidam os
amigos do dr. Pnuio Frontin. para uma
reunião amanhã, quinta-feira, ás 5 ho-
ias da tarde, r.o Club de Engenharia,
para deliberarem sobre uma represou-
tação que deve ser apresentada aquelle
illustre engenheiro c notável -patriota.
Rio, 2; de outubro dc loiC — Osório dc
Almeida, Miguel Calmou, Francisco
Bhering, Emygdio Pereira, M. Augusto
Teixeira. Carlos dc Nieméyer, Slario
dc A. Ramos Miranda Ribeiro. A. C.
Arruda Brandão Beltrão, Floresta de
Miranda, Eugênio de Andrade, João de
Carvalho Borges Júnior, Álvaro Luz,
Rodolpbo Bernardelli, Adolio Costa da
Cunha Lima. Artliur Getulio das Xeves,
Henrique Sr.nios Dumont._Augusto Ra-
mos. Júlio Zcler. José Pires Brandão,
Galdino do Valle Filho, Pedro Bctim
Paes Leme, Augusto Belfort Roxo,
Ewbahk da Câmara. Augusto Lcivas,
Annibal Porto, Alberto Conrado de
Niemcyer, Pedro Nolasco, 'Cindido Gaf-
frée, José Agostinho dos Reis, F. X.
Chagas rDoria, Ed. Schmidt, Conrado
Henrique dc Xicmoycr, Raul de Cara-
cas. Conrado dc Niemeycr, Alfredo Au-
misto de Nieméyer, Álvaro Conrado de
Nieméyer, Sampaio Corrêa, José J. da
França, Júnior, J. Dunham. A". G.
Vianna, J. Ferro. João Francisco Pau-
lino, Humberto Antunes, Alcides de

1 Moraes, Dario Furtado de Meiüonc_V"i

«¦»**-. Y.
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Orçamento do Eslado IS.
PARA O ANNO DE 1917

Exposição apresentada aa sr. dr. Altino
Arantes, presidente do Estado, pelo

sr. dr. J. Cardoso de Almeida,
secretario da Fazenda

rfívino sr. presidente do 'Estado :
Venho suUniettér ii apreciação de v.

ex as tiiliellns qiic devem servir de
liáse :'i confecção ilo orçamento para o
anno de 1017. . , „ ,

Com n firme propósito de colher ele-
mentos qite liabilitcni o poder conipe-
tente a organizai' um orçamento que
exprima, com verdade as cxiiíeiicins do
serviço ipiiblico, de inteiro accordo com
as instrucções de v. cx., e «raças á
preciosa collnboraçáo dos meus illus-
tres collegas de governo, procedi a
uma rigorosa revisão em todas as ver-
lias de despesas .pedidas pelas diversas
secretarias, na importância de 
no.Z43'.'póo$ooo, dc modo a reduzil-as
no ijiie fór eslrieliimente indispensável
para o custeio dos serviços e encargos
existentes: ., .

iDcsse trabalho, levado a cffeito com
n sincera prcoccupáçãò de suprimir
despesas adiaveis e reduzir gastos ex-
cessivos, c, ao mesmo tempo, com o
finpenlio de que no orçamento figurem,
com exactidão e a máxima clareza, to-
das as verbas destinadas ao pagamento
¦los serviços e responsabilidades actuacs,
resultou a demonstração de que a des-
pesa no cxercicio de 1017 importará
cm 83.70a:427$ooo. assim distribuída :

Secretaria trio late'
rior, ,

Secretaria da J u 81 i -
ça e Segurança Pu-
blica  ,

Secretaria da A g ri 4
cultura. ....»¦

Secretaria da Fa»
neiida. ...... :u

'2S.307 ;844$ooo

-l8.iS3:(J96$ooo

'I'4.tio.'46i.$ooo

26.100 !42(j$000

3.702:427$oooTotal, r 
'*.<;¦

'Nesta somtna dc 83.702:427*5000,

como v, cx. verá *pelas tabellas anne-
sas, estão conipreliendidas as dotações
para todos 09 serviços a cargo das qua-
tro secretarias do 'Estado, destacando-
se, dentre ellas, pelo seu vulto, as se-
guintes r instrucção " 

publica, 
18.508 :ooo$ooo, dos quacs para ensino
primário 14.700 :ooo$ooo; sande publi-
ca a,804 >ooo$ooo, hospicio de aliena-
dos 966 .-2oo$ooo, força publica 
is..to2 3tii5$ooo, justiça e Ministério
publico 2.022:38o$ooo, serviço postal
1.715:82o$ooo, alimentação, vestuários
e mais despesas com presos pobres ...
1.670:5,8o$ooo, conclusão de obras pu-
blicas iniciadas anteriormente, inclusive
a nova penitenciaria e o palácio das
industrias, 2.25o:ooo$ooo, serviço agro-
iiomico, ensino agrícola, immigração e
colonização 1.922:0009)000, água e es-
gotos da capital i.86o:32o$ooo, subven-
ções c garantias de juros a empresas de
navegação e estradas de ferro, illumi-
nação da capital, prolongamento da Es-
Irada Sorocabana, etc, 4.334:395$ooo,
despesas com a arrecadação das rendas
,1.oio:536$ooo, juros diversos e amonli-
znções 13.782:475$ooo, differenças de
cambio 5.267:844*1000, subvenções a ca-
nas de caridade i.ooo:ooo$ooo; aposen-
tados e reformados i.544:ii5"looo.

Todos os serviços e todos os encar-
gos foram attendidos com recursos suf-
ficicnlcs, de maneira que, no anno pro-ximo, a despesa deverá ficar limitada
exclusivamente á quantia referida, evi-
tíindo-se assim os créditos supplenierfta-
res, que são causadores das mais serias
perturbações orçamentarias.

Nas verbas da secretaria do Interior
liouve o aiígmcnto necessário para oc-
correr-se no pagamento das despesas
com novas escolas c grupos escolares c
com o fiiiiccioiiaiiieiito de mais uni an-
110 na l*'acul(l:i(le nle •'Medicina.

; Na secretaria da Justiça foram mau-
tidas as verbas actuacs, julgadas suf-
ficicnles para prover a todas as suas
necessidades.

Nas dotações para os serviços a car-
go da secretaria; da Agricultura liouve
licqiieiin reducção na despesa- o que não
impediu que cila ficasse habilitada com
os recursos de que carece.

As verbas da secretaria da Fazenda
foram contempladas com as somnias
indispensáveis ao pagamento de juros e
amortização das dividas externa, inter-
11a e flucttianle. ao pagamento das dif-
íercuças de cambio e das despesas com
a arrecadação, mas de modo a evitar-
se a abertura de ci-ediilos quasi sem-
pre exigidos para corrigir a insufíi-
ciência das consignações.

A soniina das despesas com os servi-
ços 110 exercido dc 1017 é, com efíeilo,
bastante nvtiltiida. 'Mas emquanto não
se effectuar uma remodelação radical
110 nosso aparelho administrativo, ella
representa realmente as necessidades
do Thesouro.

Acompanhando a marcha do engran-
Uccitnento e do progresso do listado,
as despesas da administração crescem
extraordinariamente.

O ensino primário, secundário, nor-
mal e superior, o serviço sanitário, a
justiça, a policia, a força publica, as
obras publicas em geral, garantias dc
juros subvenções a estradas e navega-
ç.io, immigração, ensino africola, servi-
ço de agita da capital e esgotos da ca-
pitai c 'de Santos, construcção de cs-
tr.-idas de ferro, tudo isso exige desen-
viilvinicnto de accordo com as neces-
.sidades publicas, acarretando sensível
augnientò nas despesas.

Todas as rédücçõcs possíveis c per-inittidas pela actual organização dos
serviços foram feitas lia elaboração das
tabellas, assim como foram contempla
das, com a máxima exactidão. todas as
verbas indispensáveis á administração.

IPrcoccupação primordial na organii-
zação das tabellas foi (ornar um facto
a ambicionada verdade orçamentaria,
para que se normalize para sempre a
situação <lo Thesouro e desãppáreçain,
em definitiva, ns surpresas c os deficits,
motivados, em regra, pela iiisufficien-
cin dc dotações,

Comquanto seja avaliada a quantiade .';.l.;o2:477Íooo, destinada ao eus-leio ilo Iodos os serviços 110' cxerciciofio 1917, é cila — (levemos reconlicccl-o—; minto inferior ás somnias que a ad-imnislração se viu na contingência dedespender, nos ultimos annos com
os serviços ordinários e extraordinários,
como abastecimento de água e instaUação
dc esgotos^ na capital, prolongamento da
Estrada Sorocabana, construcção de
prédios para escolas noriiiaes e grunosescolares, da penitenciaria e de cadeias,>• outras diversas, de onde se deprelion-
de que é apreciável a economia que sc
pretende realizar;

.Com os serviços ordinários da adiai-"isliação c com as obras extraordina-
nas levadas a termo, a despesa de 1912
foi de 0Ú.G4J :.|.|9$4i 5 ; a <le 1913 cie-
vou-se a H'7-7.tS:24fi$2.i6 c a de Í914 aioo.I59-.86i$773. F.m 1015, obedecidasrts instrucções de severas economias,
determinadas pelo presidente de então,
conselheiro Rodrigues Alves, a despesabaixou a o,!.6p7:ii72$o..3, c, 110 exerci-
cio corrcnle, ao influxo da ipolitica derigorosas economias, c em consequen-
cia dc cortes cm muitas verbas do or-
çaincnto, a despesa será muito inferior
:t cs-sn quantia, lião devendo exceder de5.I.000 :ooo$ooò.

Posta a despesa do cxercicio de 1017110 .estreito limite de S3.702 :.|27$ooo,siiffieiente comtuilo para todos os ser-viços e encargos imprescindíveis da ad-imnislraçâo. nessa circiiinstancia estáit mais brilhante prova do sincero em-
penho do governo cm reduzir conside-
ravclnieiite os gastos públicos c o maisexpressivo s.vmptonia <le que mis cuca-¦milhamos, com _ decidida, segurança,
para o restabelecimento fio equilíbriom-camcnlario, lão benéfico á regulari-dade dos negócios públicos quanto ao«rédito do Estado.

ara pagar as despesas decorrentesno custeio dos differcntes serviços e
Jlo 

cumprimento pontual dos compro-
5w?f , au,"!l"slração, forneceram aslontes de renda do Thesouro, 110 de-curso de i.„;, a importância dc ...."ü-.iii :u.,|{;68.

Com as modificações trazidas pela
1 

",- WS. dc 15 dc dezembro de 1915,«Pela lei n. 1306. de 20 do corrente,«o processo da arrecadação do imposto«o.cominercio e de industria e uns ta-ot'ilas_ de outros' impostos, e com a
SmÜJÍ0. ^*« cssas Icis determinam de«oves tributo» a arrecadação, que ii

eslá sendo sensivelmente melhorada no
actual exercício, deverá soffrcr consi-
deravel accrcscimo em 1917 se a con-
flagraçâo européa não vier a difficuitar,
como está fazendo no momento actual,
a exportação da nossa produejão.

A arrecadação do ultimo exercício,
n revisão feita nas labcllas de impostos
e a melhoria que se verificará no pro-
cesso dii cobrança justificam a estima-
tivã de S3.703:ooo?ooo para a receita
do anno vindouro, sendo 37.800:000:5000
fornecidos pelo imposto de exportação,
S.coo:ooo$o«o pelo imposto de trans-
missão dc propriedade, 5.700:ooo$doo
pelo imposto predial e taxa de esgotos,
3.400:ooo*?ooo de taxa de água, 
3.500 :ooo$ooo de imposto de sello,
1 (i. 200 :ooo$ooo pelo imposto sobre ca-
pitai e sobre a renda, e o resto pelos
demais tributos, taxas e contribuições.

A lei n. 1506, de 20 do corrente, que
acaba de ser votada pelo Congresso,
consubstancia um conjuncto.de medidas
e prowidencias dc inncgavel alcance
para a normalidade da administração.

Ella proporciona novos recursos ao
Thesouro,_ tornando este apto a acudir
ás necessidades do serviço púbico e a
resistir a crises que affectem deternii-
nadas mercadorias; procura generalizar
o imposto dc maneira que elle recaia
sobre todos quantos exerçam uma acti-
vidade lucrativa no Estado e não sobre
um só produclo; diminue considerável-
mente as despesas com o serviço de ar-
recadação das rendas; facilitará a co-
branca da divida activa e estabelece
disposições adequadas a tdrnar efficicri-
te a fiscalização do emprego dos di-
nheiros do erário estadual.

O valor official do café, para a co-
branca do imposto de exportação, foi
fixado em quantia que represenla a mé-
dia do valor real do produclo; as ta-
ibellas do imposto de commercio -e de
industria foram revistas de accordo com
as classes interessadas, Dos tres alvi-
tres apresentados para a diminuição
das despesas com o funccionalisnío:
suppressão de logares, reducção de ven-
ciineiitos ou imposto — foi -preferido o
ultimo por ser o menos prejudicial á
classe dos servidores do Eslado. A
modificação introduzida na tabeliã das
perceiitagens que percebem 03 encarre-
gados da arrecadação, além de trazer
grandes economias para o Thesouro,

. E', entretanto, impossível fazer-se
sensível diminuição em certas verba» da
receita, sem que soturna correspondente
seja reduzida da despesa ou novos re-
cursos sejam postos ao alcance do The-1
souro.

iPara que não sejam desorganizados
OS serviços aetuaes, e, ao mesmo tempo,
possam ser attendidas as justas aspira-
ções da classe agrícola, torna-se preoisa
a chamada de outras classes á contri-
buição, generalizartdo-se assim os im»
postos pela collecti vidade, em geral.

Sem o concurso de outros contribuiu-
tes, e sem o auxilio de novas fontes dc
receita é impraticável a satisfação dos
desejo» da lavoura c irrcalizavel a equi-
dade na distribuição dos impostos por
todos quantos habitam o território do
Estado.

A redíucção do imposto de exporta-
ção de ni °|" para g '\« e a modifica-
ção da pauta de 800 para 650 réis, fei-
tas, aliás, no louvável intuito de bene-
ficiar a lavoura, sem que tivesse havido
nas despesas publicas diminuição cor-
reepondente e sem que tivessem sido
torcados novos recutrsosli sitfficiciites
para supprir o desfalque havido, têm
causado os mais graves embaraços á
administração, pela escassez de renda
para necessidades do serviço, dando
iogar 11' deficits, que ha muitos annos
vêm _diifii.-ullau.lo e perturbando a vida
do Estado!

¦O caminho .niais seguro para conse-
guir-se o fim almejado e com tanto em-
penho desejado pelo governo de S. Pau-
Ío, está na severa economia nas despe-
sas, e na distribuição equitativa dos
impostos, Sem reducção nos gastos e
sem novos elementos de renda que sup-
pram a diminuição de tributos que se
fizer em favor da lavoura, não será
absolutamente possível uttender-sc ao
justo desiderato sem graves perturba-
ções para a situação do Thesouro.

Com as medidas preparatórias que es-
tão sendo postas em pratica pelo Con-
gresso e pelo govcvno, tudo será oppor-
ttmaiuente obtido sem abalos c com sa-
tisíação gerai,

Alem da distribuição equitativa dos
impostos por todas ns classes, isto é,
por todos quantos exercem no ¦território
do Estado uma profissão, unia indus-
tria ou commercio, ficando a adminis-
tração com recursos bastantes para
á-ttender ás necessidades do serviço pu-blico, e diminuir o imposto de exporta-
ção do cafli, torna-se imprescindível que,
terminada a guerra européa e liquida.-
dos definitivamente os compromissos da
valorização, seja supprimida, completa-
mente a sobretaxa de cinco francos,
ou, então, que seja reduzida a uma
quantia inferior, com a condição de ser
o scu produeto integralmente destinado
a auxiliar e favorecer as classes que
com cila concorrem.

Ma-tfuendo-sc fiel aos1 compromissos
contraídos com os seus credores e com
a lavoura do Estado, o governo de São
Paulo tem dado á sobretaxa o destino
contratual e legal. O Estado de São
Paulo não' incorporou a sobre-laxa ás
suas rendas communs, nem com o seu
produeto custeia serviços ordinários.
Assim sendo, uma vez solvidas todas as
responsabilidades a que ella serve de
garantia, pôde a sobre-taxa ser suppri-
mida ou reduzida sem causar esse facto

veio fazer que o produeto dos impostos
só seja destinado ao pagamento dc ra-
zoavel remuneração aos empregados c a menor perturbação ás finanças do Es-
não a dar-lhes excepcionaes c exagge- tado.
rados vencimentos. A descentralização
da cobrança da divida activa, de. que
cogita também a lei alludida, terá como
effeitos maior presteza e maior segu- _
rança na arrecadação -e, finalmente, as ] não só aos produclores como aos in.
providencias adoptadas pela mesma lei teresses geraes do listado, ligados ao

'Esta providencia, que conslitue tim
solenne compromisso do actual governo
para com a ciasse dos lavradores, lia de
produzir os mais fecundos proveitos

no sentido de concentrar no Thesouro
todos os pagamentos de obras, pessoal
e serviços, muito concorrerão para a
perfeita fiscalização do emprego dos di-
nheiros públicos.

Restringida a despesa á somma fixa-
da e produzindo os impostos c taxas
em vigor a quantia esperada, o -exerci-
cio de 1917 deverá ser encenado com
o orçamento equilibrado.

Para que tudo se normalize, com evi-
dente proveito para o credito do Esta-
do e estabilidade da situação do The-
souro. será mister que sejam respeita-
das com o máximo escrúpulo as verbas
da despesa c se faça uma arrecadação
criteriosa e regular.

Não havendo excesso de despesas so-
bro as verbas votadas, e dispondo o
Thesouro de recursos próprios para
atlender aos encargos com todos os
serviços, ha de, por força, desapparecer
a necessidade de appeMar-sc para o cre-

desenvolvimento das nossas forças pro-
duetoras.

A remodelação do nosso systema tri-
bulai-lo esbarra num serio obstáculo,
que é a circumstancia de não vir sendo
respeitada convenientemente a disposi-
ção constitucional que estabelece a par-
tilha das rendas publicas entre a União
e o Estado,

A esphera de tributação conferida aos
Estados tem sido constantemente invadi-
da, de modo que se torna insegura qual-
quer tentativa de reforma, a menos que
sc venha a aggravar ainda mais a sorte
do contribuinte com impostos cumulati-
vos.

Os constantes desrespeitos da linha
divisória, traçada pela Constituição, e as
-repetidas ameaças de novas invasões
tolhem a acção dos Estados que desejam

dito, externo ou interno, c lia de 'assim pòr o systema tributário de accordo
ser alliviado o Thesouro de avultadas com os bons princípios, co!locando-bs
despesas decorrentes dc juros c diííe- cm situação de manterem indefinida'
renças de cambio. mente o defeituoso, aiiti-cconomico e

Com rigorosa economia, com severa ' falho regiinen que adoplaratn ha muitos
vigilância na applicação dos tlinheiros aunos ou, então, dc sobrecarregarem o
públicos e com uma regular e melhodi-1 povo com uma dupla tubulação
ca arrecadação, conseguir-se-á, por cer- Não é a dcsegualdadc iuragiii
lo, dentro cm breve, a almejada norma,
lidade da vida financeira do Estado.

Ninguém desconhece que a principal
fonte de renda do Thesouro c o impôs-
to de exportação dc café.

'E' ahi que repousa o systema ttibu-
lario do Eslado. ,

Mias, além de inseguro e falho, por i laveis a federação e a unidade nacional
collocar muitas vcze9 o Thesouro em 1 se os Estados não dispuzesscni de recur-
situação (lc incerteza nos cálculos e na . sos próprios para a manutenção dos
arrecadação de suas rendas, como está , serviços que estavam a cargo do gover-
acontecendo 110 cxercicio corrcnle em | no geral e que lhes foram transferidos

_ nana na
partilha feita pela Constituição que pódc
ser invocada como justificativa para a
creação de impostos da exclusiva com-
pelencia dos Estados. Sob prelexto da
defesa dc grandes interesses nacionacs,
em contraposição com os dos Estados,
ápparcçem hoje paladinos da reacção
contra o direito de tributar que a Con-
siituição conferiu aos listados, esque-
cendo-se elles de que seriam insuslen-

sem augmento dos encargos que }a tSo
fortemente sobrecarregam o povo bra-
«ileirc,

¦Para assegurar-se a inteira normali-
dade na vida financeira da União e
flos Estados Inio bastarão, porem, a
economia nas despesas a elevação exag-
gerada dos impostos.

No augmento progressivo da nossa
riqueza exportável, no desenvolvimento
¦das nossas forças produetoras, e que
estão os meios mais eíficazes para o
completo «surgimento da nossa gran-
deza. ,

Animar e incrementar a producçao,
destruir os obstáculos que tolhem ou
difíicultam a sua expansão e, ao mes-
mo tempo, rodear o» lavradores e pro-
duetores em geral da maior somiiia de
garantias e facilidades para que encon-
trem razoável remuneração .para o seu
trabalho, é o dever dos podere» pu-
blicos. .,

Felizmente, outra não tem sido a on-
entação dos governos de S. Paulo, des-
de o tempo da monarchia.

A grande riqueza que hoje possui-
mos, a enorme producçao que expor-
tamos .augmentando dia a dia o patri-
,monio do Estado e beneficiando Ue
modo extraordinário a situação econo-
mica de todo o Brasil, têm tido dos po-
deres -publidos §e |S. Paulo o.anais
forte amparo e protaçção.

¦E' verdade que o Estado de S. Pau-
lo, pelo systema tributário actual, co-
bra impostos que recaem sobre a sua
principal producçao. anas também e
certo e incontestável que uma grande
parte das rendas publicas tem sido_ e
continua a ser appl.cada na creação,
augmento e circulação dessa mossa
producçao. ... .

Somtnas aviiltadissunas, desde o tom-
po da antiga província,, tem b. .Paulo
gasto em garantias de juros e subven-
ções ás estradas de ferro que consti-
tttem a nossa rede de viaçao,_ em au-
xilios a empresas de navegação inari-
tinia e fluvial coin a introducçao de 1111-
migrantes e colonização, com garan-
tias de juros a bancos de credito real,
bancos agrícolas e bancos de custeio,
com exposições e propaganda no estran-
gciro para a conquista de novos_ mer-
cados com a defesa e a valorização
do nosso iprincipaí produeto de exlpor-
tação, com o ensino agrícola, com a
acquisição de reproduetores, com a fun-
dação de institutos agronômicos, jios-
tos zootechnicos e íazendas-niodelo,
coin a construcção de estradas dc fer-
ro e de rodagem e outros serviços,
contribuindo assim o poder publico para
a formação da maior -riqueza do Bra-
sil, fruto do inceijsante labor dos nos-
sos beneméritos lavradores e que con-
stitue o mais admirável attestado ao
valor e da tenacidade dos paulistas.

Seguindo a sabia orientação que des-
de muitos annos os governos paulistas
adoptaram, cm relação ao desenvolvi-
mento econômico do Estado, o governo
de v. cx. não se tem descuidado, nem
se descuidará, por certo, de destinar
uma grande parte das rendas em be-
neficio do desenvolvimento das forças
produetoras do Estado, do mesmo modo
por que ora se empenha em vir eni -.-ui-
xilio dos produetores, procurando «n-
stituir .medidas e providencias que am-
parem a producçao e diminuam o seu
custo. . 

'.:

Dentre essas medidas, a creação das
caixas econômicas, com a applicação
dos respectivos depósitos em proveito
da lavoura e da industria, c a funda-
ção dos bancos de credito popular, que
ainda este anno se converterão em fe-
liz realidade, assim como a isenção de
impostos sobre empréstimos destinados
á agricultura, virão contribuir de modo
efficientc para que os prodiiclorcs cn-
contrem, em condições vantajosas, os
recursos de que necessitam, e demon-
stram o empenho dos poderes públicos
em zelar por tão magnos interesses.

Com severa economia nas despesas,
com rigorosa fiscalização no emprego
dos dinheiros públicos, com uma dislri-
buição equitativa dc impostos por todas
as classes, com o desenvolvimento das
nossas forças produetoras e com o am-
paro e a piotccção aos agricultores,
havemos de cumprir, dentro de pouco
tempo, a obra patriótica dc restabelecer
a normalidade da situação financeira do
Estado.

iRegularizadas as nossas finanças, e
desenvolvida a nossa producçao, convc-
nientemente amparada pelos poderes
públicos, o Estado de S. Paulo, ha de
continuar a ser o contribuinte máximo
das rendas federaes e o maior produ-
ctor da riqueza exportável do Brasil,
concorrendo dest'arte e como nenhum
outro para um progresso cffectivo e
para o ciigraudecinicnlo da nossa pa-
tria.

IS. Paulo, 23 de outubro dc 1916.

J. Cardoso do Almeida.

TOSSE
das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bronchite, astlima. coque-
luche — curam-se com o

BROMIL
Um menor qne paga caro a sua

travessara
Illudindo a vigilância de uma sua tia

que o acompanhava, o menor' Pedro
Corrêa Dutra Filho, de 12 annos e 1110-
rador á rua S. João Báptista 46, foi
liontem pela manhã tomar a clássica
trazeira a unia carroça,, na rua Nossa
Senhora de Copacabana, e não enten-
dendo bem do riscado, visto não ser
um moleque e sim um menino de boa
familia, perdeu o equilíbrio e caiu. No
mesmo memento passava, porém, atrás
da carroça, um bonde da Jardim Bota-
nico que, colhendo o menor em sua
queda, o atirou novamente sobre a car-
roça, contundindo-o bastante.

Õ_ menino, foi soecorrido pela Assis-
tencia, reoolhendo-se em seguida á casa
de «eus paes, e os conduetores dos dois
vehiculos, que nenhuma culpa tinham
no caso, foram ouvidos pela policia do
30o districto, e em seguida mandados
em paz.

UME a tinta Sardinha, actualmem»
a melhor do nosso mercado.

Sarnoltriple^!:arnaorpaiSa:
Agentes e depositários, Diaa Garcia » C.
Rua üeneral Câmara, 39-43.

a»*.-

que foi calculada, cm 11.ono.ooo de
saccas a exportação de café, quando
difficilnicnle attingirá a 9.000.000, -esse
systema 'é iníquo, porquanto faz recair
a tributação sobre uma só classe, iittasi
exclusivamente c diffieulla alem disso
a expansão da nossa riqueza.

A generalização de impostos por to-
dos quantos fxcrceni uma profissão lu-
crativa 110 Estado, sobre collocar o

Não sc conipreheiide a União rica e
prospera, formada de 'Eslados 

pobres e
fallidos.

Só .1 conciliação dos altos interesses
da nação com osdos grandes c pequenos
listados é que pode trazer a felicidade e
a prosperidade da pátria comimim.

Os actuacs reaccionarios c defensores
da doutrina de que os Estados devem
ser áiiiiiquiladqs pela diminuição de

Thesouro ao abrigo de surprezas, virá ! suas rendas, são os mesmos que, ainda
influir efficazmente para que a lavoura
possa ser alliviada, reparlindo-se por
todos os habitantes do Eslado, na pro-
porção dos seus liavcres e lucros, a
contribuição a que são todos obrigados
e que se destina ao custeio dos servi-
ços públicos, dos quacs irradiam bene-
ficios que a todos attiilgem, iiidisliucta-
mente.

Comprehendeiido nitidamente os.de.-
feit03 e os inconvenientes do nosso regi-
meu tributário, os governos paulistas,
desde 1904, têm procurado rcniodclal-o,
de maneira a tornal-o não st) equilali-
vo e seguro, mas também não prejudi-
ciai .ao desenvolvimento da nossa ri-
queza.

Ao contrario do que suecede cm quasi
todos os listados, nos quaes são cubra-
dos impostos de exportação de todos os
produetos, cm S. Paulo uma só merca-
doria — o café — está sujeita a im-
posto de saida, ao passo que os demais
produetos da agricultura ou da indus-
iria paulistas saem do Estado livres de
imposto, sendo que o tributo cxisWule
sobre a exportação dc couros, lenha c
fumo representa mais uma prptccção ás
nossas industrias c defesa das niátias do
que verdadeiramente 11111 imposto.

¦Assim sendo, não é difficil a São
Paulo collocar o seu systema tributário
de accordo com os melhores princípios
econômicos, conciliando os interesses
ilo erário com os dos produetores e
contribuintes.

iO imposto sobre o capital e sobre a
remia, creado em 1904 c remodelado
pelas leis de 1915 e 1916. o imposto
sobre vencimentos, o imposto de via-
ção, de sello, de commercio, de indus-
tria, dc transmissão (lc propriedade e
outros vão. pouco u .'pouco, forncccmlo
recursos não só ,p:ira nortiializàr-se n
situação do Thesouro como para Inibi-
litar o listado a ir diminuindo gradual-
mente os encargos que pesam sobre a
industria agrícola.

O imposto territorial, já instituído,
pódc ministrar elementos valiosos para
a completa reforma dn systema vigente.

'Ligando Ioda a attenção a este pro-
blema, o governo conimissionou, ha
pouco tempo, o dr. Luiz Silveira, fun-
ccionario superior da secretaria da
Agricultura, 'naní estudar o _ processo
adoptado na Republica Argentina e na
do Uruguay para a cobrança desse
imposto,

¦No bem elaborado relatório que apre-
sentou, o dr. Luiz Silveira expoz com
clareza e proficiência o resultado de
suas observações e estudos.

Verifica-se por esse trabalho que as
causas determinantes do insuecesso do
imposto territorial cm alguns listados
tio' Brasil e em vários paizes foram con-
vcniciitcinente removidas naquellas Ue-
publicas do Prata por .meio de un. en-
genhoso processo de cadastro e lança-
mento, o qual torna segura, equitativa
e bastante rendosa a arrecadação.

O assumpto está sendo cuidadosamen-
te estudado aqui e, «dentro de pouco
tempo, ficará o governo habilitado a
propor ao poder competente as medidas
necessárias para a boa e regular arre-
eadação du imposjo terrelorial, que está
fadado a substituir, com vantagem para
o produetor c para a expansão da nossa
riqueza, o imposto <Íe exportação e a
servir de base para a reforma tributaria.

Verdade é que, ao mesmo tempo em
que se clama pela reducção dos encargos
ora supportados pela lavoura, fazem-se
censuras 011 move-se opposição a toda
e eual<juer creação de novos j'mfinitai.

ha bem pouco, na imprensa e 11; 'tribuna
parlamentar pugnavam pelos direitos
dos distados, allegalldo que todos elles
haviam sido lesados na partilha das
rendas feita pela Constituição Federal.

Um dos mais illustrcs e notáveis pio-
pagahdislas que actualmente clamam
contra os chamados interesses regio-
naes ou particularislas, não lia .niuilo, na
tribuna do Senado sustentava opinião
inteiramente or-posta aquella pela qual
bojo tão ardentemente se vem batendo.

¦Dizia então esse illustre senador:
"Examinemos agora cm que con-

sislem os grandes favores concedi-
tios aos listados e quaes os prejui-
;*.os causados á União pelo partido
fcderalisla <!a Constituinte

üs impostos transferidos foram
os de industria e profissão, trans-
missão de propriedade territorial c
dc exportação.

IMas estes tributos foram grntui-
lamente cedidos aos listados? Não.

¦Houve uma descentralização do
vendas c uma descentralização con-
sequeníe dc despesas. O produclo
dos impostos é superior á despesa
èoni ns .serviços? Km 11111 ou outro
Estudo, sim; mas na maioria, não,

A •Republica deu aos listados o
imposto de .exportação, que já pelo
LActo* Acklieioual pertencia ás pro-
vindas; os impostos de industria
e profissão e dc transmissão de pro-
prièdade, que a monarchia cogitava
dar ás .províncias, passahdo-lltes as
despesas com a magistratura de
primeira instância, policia c culto,
como se verifica cm um trabalho do
sr. Paranapiàcaba, em 1SS3.

IA conclusão é' que a DOAÇÃO
não foi tão generosa, tão larga
como apregoam, e que o custeio
das rendas da administração, poli-
cia, jusliça, hygiene, obras Publi-
cas, viação, etc, absorve as rendas
csladiiacs na maioria dos listados
t* alguns vivem ainda em diííieiú-
dades.

'Não traio dc remia de terras por-
que se sabe que, si é fonte impor-
taiitissiina dc recursos nos listados
Unidos, entre nus nunca produziu
coiisu alguma.

Pergunto: qur.l fo! o sacrifício
imposto á União pelo triumplio tia
corrente fcderalisla na Constituiu-
te? V. txc. vai ver. pela leitura das
notas que tomei, dos ultimos rela-
torios da 'Fazenda, que a renda fe-
dcral cresce prodigiosamente e não
soffrcu desfalque quando entrou cm
execução o systema constitucional,
isto é, quando passaram aos Esla-
fios os impostos do arlifjo 9 da
Constituição.

Si a União lucla hoje com dif fi-
cuidados financeiras — concilie ò
illustre senador — a culpa não é
lios Estados, que ainda tém vimio
eni scu auxilio; a culpa é tia pro-digalidade com que despende ella
os seus recursos e dos esbanja-
uicntüs a que se entrega."

.Sem a fiel e rigorosa observância das
disposições consti lucionaes. por parte tia
União e dos -Estados, difficil será queas unidades da Federação possam re-
formar o seu systema de impostos e at-
teu-det ás u.e.ies5iúadç5 (los seus..su.YÍ£oa

DE $300 PARA 2$ooo

A taxa de exportação do
manganez

Tendo cm vista as informações que
lhe prestou, com relação ás taxas de
manganez exportado, o ministro da Via-
ção recommendou ao inspector de Por-
tos, Kios e Canaes que, d'ora em dean-
te, seja cobrada a taxa estipulada na
cláusula VI, letra H, do contrato da
Compagnie du Port de liio de Janeiro,
isto é. 2$ooo por tonelada, cm vez de
300 réis.

TIRO PE IKOTKUOg&O

Medalhas destinadas a praças
do Exercito

O director geral do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda remetteu ao da
Casa da Moeda o desenho enviado pelo
Ministério da Guerra para servir de
modelo á cunhageni de 50 medalhas
destinadas ás praças do Exercito classi-
ficadas nos concursos de tiro de instru-
«ao. ^-.^

CONSEQÜÊNCIAS DA GUERRA

Mais mercadorias qne a Infla-
terra não importará

Em circular liontem expedida aos in-
spectores das Alfândegas da União, o
ministro da Fazenda coniiuunicou que
o governo inglez acereseentou á lista
de artigos, cuja importação foi prohi-
bida na Proclamação n. 5, os seguiu-
tes: alumínio e respectivas manufa-
ctura, peohisbcques (metal), cerveja,
vassouras, caixas registradoras, lupul-
lo, arados, couros, cintos, botas, sapa-
tos, luvas, phosphoros, machinas de
costura, estufas, fogões, artigos para"toilette", prensas e calandras, amido,
dextrina, farinha e flor de batatas.

CIMENTO 2-ttL'iL
Telcplionc 834. Central. — Rua

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & O. —
Hlp! Hip! Hiirt-uh!

HÀXSKATICA !
¦ » am * *—1

A COLLECTOKIA FEDERAL DE
CAMBUUY

DR. ALBERTO DO REGO LOPES -
Uo Hospital da Misericórdia. Vias uri-
narias, opcraçücs em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES -

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, nari* c ouvMoa.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Comsuttorio: rua Sete de Setembro 11. 99.

(A 8194)

Foi nomeado hontem novo
escrivão

O ministro da Fazenda nomeou hon-
tem José Amando da Fonseca_ para
exercer as funeções de escrivão da
collectoria das rendas federaes çm
Cambuhy, Minas.

Tir TjnmpnilP Molest. de Senhoras,ur. jyomeque Vi uriniirias, Partos
e operações. Quitanda 11 — A's 3 hs. T.i

CLUB MILITAR

- Couforoiiclns adiadas
Diversas conferências com dia para

serem realizadas no Club Militar em
outubro ficam adiadas para depois do
período de manobras.

Essa resolução da direetoria foi to-
mada em a' nção á officialidade au-
sente por aquelle motivo.

PARA SENHORAS
Accentua-se de dia para dia o sue-

cesso dos modelos novos de

BBil DE TAFFBTAS
4mmm*-m-mmm»m»-»M»»»»»»»*»m»»»»»»»»-»m»»»»»»»»»m»»»»»»»»»»»»

[amundialSeguros de Vida
SORTEIOS

em 28 do corrente

Al ||

5 PRÜEVSIOS PAGOS:

f Rs. 434:944|5flO \
¦ > ¦ om

95$, 190$, 110$ e 115$

PARC ROYÂL

CARVÃO NACIONAL
0 que será a turfa de
Bom Jardim em 1917
A Empresa de Propaganda Univer-

sal, que explora as jazidas de turfa em
Bom Jardim, no listado de Minas, an-
nuncia como resolvido o problema de
combustivel.

Instalados como estão sendo os ulti-
mos macliinismos, para fabricação de
" briqttettes" ella iniciará no dia i* de
janeiro de 1917, a vjnda do novo com-
bustivel, prometteiido uma producçao
diária de 10 mil toneladas.

A pedido da Empresa e a titulo de
experiência definitiva, a " Uède Sul-
Mineira" fará dentro de breves dias
correr cm sua linha um trem de carga
2 outro de passageiros, queimando a
machina, exclusivamente, a turfa.

A propósito do assumpto recebeu o
almirante ojsé Carlos de Carvalho,
chefe da coníniissão ilo Club dc linge-
nharia, mie visitou as lurfciras de Bonl
lariliin, do direclor-gercnte da Empresa
Propagaada Universal, t, seguinte
carta; , , ,"Bom Jardim, 23 de outubro de 1910.
Kxino. sr. almirante José Carlos dc
Carvalho. Meu prezado « cxmo. amigo.
-- li' com o maior prazer, que lanço
mão da penna, para participar a v; ex.
que a questão de "COMBLibllN lvL,
"turfa" se acha completamente resol-
vida pela Sociedade Anoiiyiiia Empresa
de Propaganda Universal, proprietária
das usinas e turfeiras em Bom Jar-
dim — Minas Geraes.

De janeiro em deante, quero dizer,
no próximo afiao, esta empresa, da
qual tenho a honra de ser director-ge-
rente, poderá, e achar-se-á habiMada,
para fornecer qualquer quantidade ue
""Combustivel" "turfa" de superior
qualidade, não só para Estradas de
Ferro e Navios dc guerra ou mercan-
tes, como para fogões, forjas ou outras
quaesquer machinas ou caldeiras.

A nossa "turfa" será vendida pelo
preto de rs. 3o$ooo a tonelada na Usi-
na em Bom Jardim, embarcada nos va-
gões, pela empresa; fretes e mais des-
«esas p|c do comprador.

A nossa "turfa" «endo de superior
qualidade, como v. ex., na qualidade
de presidente da illustrada Commissão
do Club de Engenharia, teve oceasião
de verificar, será eutregue a granel,
em blocos deseguaes, maiores e meno-
res, tal e qual como o carvão de pe-
dra, çom a differença de que é mais

A nossa "turfa", empregada pelo
nosso processo, vae fazer uma verda-
deira revolução no mercado de carvão:
pois, não é mais preciso pulverizal-a,
nem briqucttal-a.

As caldeiras, para queimar a turfa
preparada pelo nosso systema, não pre-
cisam mudar de grelhas, nem grandes
modificações; basta, unicamente, appli-
car-lhes um pequeno ventilador, que, lc-
¦vando um pouco de ar á turfa, a faz
levantar a pressão que desejar. Em
mossas "officinas", poderemos fazer
esta pequena modificação, que em nada
damnifica a caldeira, e de pouco dis-
pendio, em dois dias. As nossas maclii-
nas, que já se acham trabalhando com
este novo systema, podem ser vistas a
toda hora pelas pessoas que assim o
desejarem. A nossa caldeira trabalha
com a pressão de 140 £, e esla é
obtida em i|2 hora; não baixando,nem
mesmo na oceasião de metler água;
o consumo regula de 350 a 400 kilos
em 5 horas de trabáHio consecutivo;
havendo, portanto, uma economia su-
perior a 40 "l" (não levando cm conla
o preço) só de combustivel.

Estou esperando aqui os srs. drs.
Castro Barbosa e Pedro de Magalhães,
chefes do trafego fias E. de Ferro
"¦Rede Sul Mineira"_ e "Oeste de Mi-
nas", a quem convidei para visitarem
nossas Usinas, c ao mesmo tcmpo( para
fazer correrem suas linhas de li. de
Ferro, um "irem" de passageiros e
outro de carga queimando nossa turfa.

Sendo o negocio de "Combustível"
tuna quesião de alto e grande inteies-
se nacional e publico, póílc v, ex. dar
publicidade á presente carta, se assim
0 entender.

1A3 nossas turfeiras, conforme a il-
¦lustrada Commissão, presidida por v.
ex., teve oceasião de verificar, são in-
esgotaveis; não nos faltando, portanto,
capacidade para, ú proporção que nos
vierem os pedidos, elevarmos a nossa
producçao a 10 mil toneladas diárias.

Congratulaiirlo-me com v. ex. pelo
grande resuitado que acabamos de
obter, subscrevo-me com a mais eleva-
da estima e alta consideração, de v.
ex. atl". v°. cr" e pbr°., pela Empresa
de Propaganda Universal, A; F. Cas-
Icllo Branco, direclor-gercnte,"

¦ü » mm mm»

AS MANOERAS MIL-tf
TARES 2?

rA^ PARTIDA DOS VO-'
LUNTARIOS -

ACAMPAMENTO DO GENERAL GA-BINO BESOURO
Proseguein as manobras das força»

subordinadas á 5* região militar, sendo
cumprido diariamente o programou
traçado pelo general Gabino Üesonro,
que 'hoje acampará «om todo seu quar-
tel general em Gericinó, de onde diri-
girii a,s evoluções e manobras das bri-
gadas, que são commaiidadas: a 5" de
infanieria, pelo general Uno Ramos:
a 6a, pelo general Tito Escobar; a 5*
de artilheria, pelo general Antônio Al-
ves Bastos; e a 4" de cnvaliaria, pelçj*
general Silva Faro.

A br;gada do general I.ino Knnios,
composta do i" e 2" regimentos de in-
filritçrisi acampou hontem,

lista brigada levou também a S*companhia de metralhadoras. •'
Como i sabido, os voluntários pau-.

listas eslão incorporados no i" regi-,
mento. >,

A (i" brigada, constiluida do 3" re-j
ginícnlo il» infanteria, onde estão oa
voluntários desta capital, do 55o e 56»
batalhões do caçadores e da 1* com-i
paiihia de metralhadoras, já tem parte,
acampada.

Os voluntários, juntamente com o 9*
batalhão, embarcam hoje, ás 4 i|a
da manhã, na "gare" da Central, com!
destino a Dcodoro, de onde marcharão.
até Gerieinó.

—. Hoje, chegarão á esta capital, 19*'
voluntários de manobras de Santa Ca-
tharina, que serão incorporados a uma!!
das unidades da 5* brigada de infan-
teria. 1

Esses voluntários iam incorporar-se
ao 4o regimento dc infanieria, Como,
porém, essa unidade partiu hòntetui
para Matto-Grosso, vêm elles para cs;:t;
capital.

RESERVA NAVAL

As coníerencias organizadas,
pelo almirante Garuier

O almirante Gustavo Garnier, chefe
do Estado Maior da Ar.mada, designou
vários officiaes de Marinha, para faze-
rem conferências navaes.

Esses officiaes são os seguintes : ca-
pilão-tenente Raul Elysio IJaltro, que
falará sobre o navio cm geral, sua cias-
sifitação e artilheria) capitão-tenente
Galdino Pimentel Duarte, sobre meios
de coiiimuuicação, governo, apparelhos,
cerimonial marilimo, e capitão-tenente
Tácito de Carvalho, sobre machinas c
armas submarinas.

0 caso do capitão da Guarda
O ministro do Interior ordenou hon-

tem ao corrínianilante superior du Giiar-
da Nacional desta capital a abertura dc
rigoroso inquérito para averiguar o
caso dc que "os oecupámos e cm que
eslá envolvido o capitão Guimarães,
pertencente áquçlla corporação militar.

¦ « m»n

VEllMOfTH TYPO TÇRINO
da Usina S. (ionçalo 6 o melhor
Deposito: rui. 1I11 AsspiiiMfn 21

A coníerencia dedicada aos re-
• servistas navaes

Ficou adiada para amanhã, ás S iio-
ras da noile, a conferência que se devia
realizar hoje, na Associação dos Em-
pregados no Coiimiercio, pelo capilão-
tenente Manoel José de Faria e Silva,
e dedicada aos reservistas navaes.

Essa conferência é a primeira da
serie de conferências organizadas pelo
Ministério da Marinha cin prol da dc-
fesa nacional.

ESTRÉA DA CARAMBA
'E' geral a anciednde do nosso pu-

blico aristocrático pela estréa da so-
berba Companhia Caramba e pela nota
elegante que vão dar os ternos sob me-
dida. de caseniira inglcza, por Soifooo,
da CUANiAliAKA «.CARIOCA, 34.

Homenagem pUmma ao gene-
ral Luiz Mendes de Moraes
Em homenagem ao terceiro annivcr-

sario do passamento do general Luiz
Mendes de Moraes, sua' familia inau-
gurou bontem no cemitério de S. João
Báptista um rico mausoléo, que perpe-
tuará a sua memória. A esse acio as-
sistiram muitos ami»** « èmiuiiãs do
iülLslU ÒSliÚStm*-

n
SACHETí
14

16 CONTOS
da Loteria Federal ex-

trahicla hontem foi
vendido nesta casa

NATAL
MIL

CONTOS
Os bilhetes paraeste importan-
tissimo planodesde já süo en-

contrndos á
venda nesta
CASA.

01"Beniamin Constant" chega
ao Rio Grande do Norte

O almirante Gustavo Garnier, chefe
do Eslado-Maior da Armada, recebeu
hontem, um telegramma do capitão de
fragata Conrado Heclc, comiuunicando-
lhe que o navio-escola Benjamin Cons-
taut, chegara ao ;Rio Grande, homem,
ás 12.30 da manhã. Calando 21 pés,
pôde esse vaso de guerra entrair uo
porto do Natal.

E' a primeira vez que o Benjamin
Constant transpõe a barra do porto da
capital do Rio Grande do Norte.

Hygienic Rainprocf
_C a p a s impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidade da " Casa Inglcza"

RUA OUVIDOR 131

CONSELHO MUNICIPAL
Poi rápida a sessão de liontem. Os

srs. edis tinham pressa, outros interes-
ses os chamavam c eiies, celeremeiite
«em uma palavra sequer, approvaram
toda a ordem do dia que constava das

j seguintes matérias:
| 

¦ projeclo regulando a arrecadação do
imposto de transmissão ile propriedade' —; rnii.M mórtis c inter-vlvos, — no
Districto Federal;

projecto autorizando' o prefeito a
mandar contar, para os effeitos da apo-
scntsção, a Nelson l.essa de Vascon-
cellos, 4o escriplurario da Direetoria
Geral dç Fazenda Municipal, o tempo
de serviço municipal que apresentou;

projecto autorizando o prefeito a
conceder ao guarda- municipal Julic
Rosa 6 mezes de 'licença, sem venci-
mentos, em prorogação, para tratar de
seus interesses;

_ projecto concedendo aos enirenliciros
civis Octavio Alves Ribeiro Cunha c
Vicente Licinio Cardoso, ou empresa
que organizarem, o direito de coiistru-
cção, instaUação e exploração, durante
cincoenta annos, dt* um cstabelecimen-
to balneário na praia de Ipanema.

•A Lanterna
Eslá marcada para o dia 30 do cor-

rente a data do apparecimento do novo
jornal da noite A 1/AlNT'ERiNIA, de di-
recção do ex-redactor do Correio da
Manhã sr. Costa JU-go.

A LANTERNA
será um jornal dc commentario vivo
dos acontecimentos do dia e de infor-
inação detalhada de tudo quanto sc
passar até ás 7 horas 'da noite. Para
isso, dispõe de activo corpo de reporta-
gem e abundante serviço telcgrapliico
do Brasil c do eslrangeiro.

A LANTERNA
publicará um emocionante folhetim-
romance de festejada autor francez.
Trará secções sportivas com as novi-
dades mais palpitantes e mina bem
cuidada parte dedicada aos theatros.

Segunda-feira, pois, -ás 7 horas, leiam

A Lanterna

FINADOS — Cruzes, an-
coras, corações,
jarras e cache-
pots artísticos A

preços razoáveis — OASA MUXIifi
* 71 —- Ouvidor — 71 Üt ,¦ « «*¦ »¦» i

OENÇ/AS do estômago, intes-
tino, figado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DR. RE-
NATO DB SOUZA LOPES.

Kua S. José, 39, das 2 ás a (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás 13I
horas. A 3DS1

A Graz Vermelha Brasileira \
O .ministro da Fazenda devolvendo ao

1.' secretario da Cantara dos Depu-
tados o requerimento da Sociedade
Cruz Vermelha Brasileira, solicitando
cessão de um terreno para construcção,
do seu edifício, declarou-lhe que o go-
vemo, autorizado pela Lei n. 3.0S9,
tornou effectiva a cessão do referiu»
terreno a requerente por cscripttira de
17 de junho deste anno.

MOVEIS
MAGA MI AES MACHADO * C-»

Run dos Andradas 10 o 21. Os
maiores armazéns desta capital.

Bebam 
"só 

Café Ideal
»M»mm mm»

Nossas praias de
banho

OS DESESPERADOS

A cathedral e a penna d'agua
•O sr. Pandiá Calogeras resolveu

isentar do pagamento da taxa de pen-
11a dágua a egreja Cathedral, á rua i"
de Março, nesta capital.

OLEO para LAMPARINA

AROMATOL
Última novida.lc americana!
Mais brilho, mais duração, mais ba-

rato 1
Encontra-se á venda cm todos os ar-

mazens.
Depositários geraes: Costa Pereira,

Muia & C.

65, RUA DO ROSÁRIO
¦ »»¦»»»¦

IMPREXSA CARIOCA

O "Jornal das Moças"
Com a pontualidade de sempre rece-

bemos o numero de hoje deste semana-
rio illustrado, cujo texto £ víriado c

., üiiiàilli J»S boas grav

TALHARINS fresco»
com ovos,

diária-
mente fabricados por GtOEEI.LI ... C*.
A' venda eni scu arniajcm. RUA LAVRA-
DIO 28 e ao. Importadores de gcr.erositaliano*. Tclcplione .irjij, Central;

m » >»¦
NA CAPITAL KAHIAXA

Homenagens ti um professor
Bahia, 25 — (Do correspondente)

— Vão ser prestadas, no dia 2S do cor-
rente, homenagens ao professor Frei-
re de Carvalho, director interino da Fa-
culdade de 'Medicina, em virtude de
comípletar trinta annos de cxercicio do
magistério.

JORNAL DAS MOÇAS
-Leiam hoje. Revista feminina muilo

interessante. (J 4843

RIWITKIRíl spbíjõias c cautelasviJSiii-imj do Mome de Soc.
torro, condições especiacs — 45 e 47,
rua Luiz de CamõçM. Ci.ia Gonthier.
Fundada em 1S07.

¦ fi*»
IA CRUZADA"

(Entrou a iS do corrente no 40 anno
de publicação esta apreciada revista de
letras e arte» que se edila nesta capi-
tal sob a orientação elevada dos srs.
Isidro Nunes, Avellar e Silva. Mendes
dc Lima, Pedro Bclphino e Miranda de
Amòrim.

Comn-.emoranxlo aquelle tacto, A Cru-
zada deu uma edição especial, çaj,)r;çJio-
sanicate. ícilij,

Tentou suicidar-se
com um

tiro no peito
A rapariga Rosa da Conceição P.rasa,

dc nacionalidade pórfttgueza e rcsiden-
le á rua dá Alfândega 173, vivia nina-
siada com o negociante Laüf Nalfali,
estabelecido á mesma rua 11. 174. Por
motivos ignorados a rapariga tcnlou
suicidar-se lioiilciu, desfechando um tiro
110 pcilo. A policia do 3" districto foi
informada ilo oceorrido e acudindo ao
local iipprclicnileu tres cartas deixadas
pela infeliz, ao atuante, á policia c á
sua nrogenitora. Rosa Pereira llraga,
domiciliada cm Gaya, Portugal.

A rapariga tentou contra a existen-
cia na casa da familia do sr. Manoel
Antônio de Souza, onde residia.

A Assistência inedicoti-a c fel-a rc-
colher em eslado grave á Santa- Casa.

1— » m» » ¦»¦
iMii|i ¦ ii mu——11 11— —1'iiWi imin
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O serviço de salvamento
continua a ser um mytho
A absoluta falta de segurança 1111.4

nossas praias dc banho conslitue tini
perigo, já de ha muito assignalado ás
autoridades a quem caberia velar pela
segurança e pela vida dos banhistas.

infelizmente, para vir ú baila o ur-
gente problema, torna-se necessário que
se dè algum desses rumorosos desas-
tres que agitam a opinião publica.

Na habitual calmaria da nossa 11011-
chalance, uem se fala cm semelhante
questão.

A praia de Copacabana, nesse parti-
cular, vem sendo fértil ain accideitie*
00 mais variados.

Ainda ante-hontein, duas gentis sc-
nlioritas, Maria Thereza. filha do esti-
mado negociante sr. Carlos Pinto, e
uma sua amiga c companheira, filha do
negociante sr. José Romano, iam sctldo
victiiuas das ondas, na praia da tigre-
jinha, caso não fossem soecorridas a.
tempo pelos srs. Irano Brandão e
Francisco Villar Junior (jue, afoiumen-
te, se atilaram 1'1'ngua para salval-as.
evitando mais uma dessas tragédias
que as praias de Copacabana têm o
triste privilegio de fornecer ametidadas
vezes ao noticiário.

O niais curioso do caso c que deve
exislir ali um posto dc salvamento a
um barco salva-vidas para esses sii
nistros. 't

¦Alguém lembrou-se de recorrer ao eu-
carregado desse famoso barco.

¦Mas, qual não foi a surpresa geral,
tniando o homem declarou que "não pi-.lia lançar nnão desse bote... porque
ainda não tinha sido officialmeiile inau-
guiado, e não tinha ordens para
isso II!"

lEssa admirável resposta até faz lem-
brar a anedocta do celebre nadador
inglez que, implorado para salvar uni
homem que se afogava, disse com flcu-
gma peculiar aos britannicos: "não é
possível, não lhe fui apresentado I"

O barco de "salvamento" de Copa-
cabana está nesse caso — ainda nio,
foi apresentado aos náufragos...

Que dirão a isso as nossas autori'
dides ?

Comprei
e compriM-e»

Moveis o prestações _~ m_
nn CASA MARTINS 6/11UA DA CAMOCA v ¦

PHYMATOL - Cura tosse e
routjuidiíes em

!-• lioras. Deposito: Drogaria lJcrriui.
1 clejili.. 579, Norte;

¦m-m-
OS PEQUENOS INVENTOS UTF.n

Carteiras de cigarros com

??»»¦

£.1/ £. DOMINGOS

Um encontro entre forças ame-
ricanas e dominicanas

iVoro York. 2; — (A. II.) — Infor-
mações reecbidas de S. Domingos d.:-
zcin que houve ali um encontro entre
as forças americanas c os rebeldes. Em
conseqüência, do combate, morreram
vario? americanos e o general domiui-
cano Rauion Batista.

! As pequenas innovações dc uliliilad»
real são raras'; por isso, quando uppa-
réccin, ilcvcm ser divulgadas com os
elogios que merecem.

li' o caso dos esforçados irrauãtriács
1 Philomeiio pomes fc Filhos, estabeleci-
I dos ,ua capital do Estado do Ceará, 09

quaes acabam de. obter do governo fe-
dcral privilegio para uío c gozo de um
melhoramento nas carteiras para cigar-
ros de sua invenção, que pcrinitte »os
fumantes terem, juntamente com os ei-
garros, os phosphoros necessários paraaccctidel-os; tuJo isso perfeitamenteacondicionado para maior conimodidaile-
do.s freguezes dos seus produetos.

Este invento, que. conslitue verdadei-
ra_ novidade, proporciona aos fumantes,
nleni de ludo, grande economia c con-
forto, pois que não precisarão mais
comprar as caixas de phosphoros ou
isqueiros com que atulham as algi-
beiras.

E' uni melhoramento, pois, qne honra
o espirito de iniciativa dos conceituado.*
industriacs de Fortaleza.

¦ » rn » u 

Folhinhas para 1917
Grande e variado sortimento de lin-

dos chromos.
•RUA DO HOSPÍCIO, Us

I incontestável !... Nenhum estabe-
lecimento-dc moveis sobrepuja o real
valor da casa LEANDRO MAR.

TINS & C.:.; é a mc-ilior e a que mais
vantagens õíferéco — Rua do Ouvidor
ns. 93 e 95 e nos antigos armazéns á
rua dos Ourives 39 a 43.

As gaarnições dos carvoeiros da
Armada

IIDIHA6 Exame completo.
Wlllllii» e5$; de sangue, 30S
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facttl*
dade do Medicina — Uruguayana, 35.

*¦» 1
Todas as Noivas d£ -S
.eus enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Uruguayana n. 83 — Kio —¦
Peçam catálogos."¦» mm a »« 

NA RUA YASCO DA GAMA
Na avenida Floriano Peixoto, cs.-

quina da rua Vasco da Gama. houve
üiontem um "charivari" medonho. Uni
guarda civil de serviço naquclle loca!
flggrediú barbaramente um pobre rapaz
e"não satisfeito espancou um cavalhci-
ro. despachante da Alfândega, que ou-
sara protestar contra aquelle aclo Je
perversidade.

O faclo chegou ao coiiheciiiieiiio da
policia do J" distiicto e tudo ficou
nisso.

Uma coníniissão de loluntarios pau-

Seguiram, -l-.onlçm, para á Europa, a
bordo do Hollandia, as guarnições dos
carvoeiros Mear ini e Pindaré e cabrea
Parapuassú. listas que assistiram ao espancamenTo

O Ilolandig, partiu, ás. g ãciraa da i veiu hontem ,'t esta redacção lavrar sj
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0 sorteio e- sua
execução

p; contingente que 
'deveria

ser fornecido pelo Dis-
tricto Federal

O ministro da Guerra 'baixou uma
circular aos coniiiiandantes.de grandes
unidades, sobre o preenchimento dos

claros dos. corpos desta, gnarnição. mos-

trando o contingcnter-anntt.il que cabe

ao Dislricto'Federal fornecer aos cor-

pos. .
Eis a circular:
«Para o preenchimento do*-claro» existe?,

te» 
"o 

Kxercito. «âbel ao. Dislnc o. 1cedera
fornecer o- segp nto contingente i. 5U ».
S sendo H7 voluntários especiaes ou,-

Sgaffi a,?no, oau,°«a UU fei«S
sorteados, dos quaes 154.1»™ tjír$?í>"o
infanteria, assim distnímiiíoi: 22 par., o
,» regimento, de infanteria,. 22 para o 2
regimento. 20. para o 3». regimento; ao nara
o 52» do caçadores, 30 para o .'.1 g0 56», 5 para a 1»- companhia do.111ilr.i lia-
ilora» 5 rara a 5" companhia', 62 para n
nia' do ^avaliaria, assim distribuídos! 37

irra o ib regimento do cavallana, 20 pa"
ó A»rí para .0 ¦? corpo, do-troint.M paro
í àíma iloP artilheria,.assim£MUw fn.T.-i o i" regimento do artilliena, 22 para
,'2» batalhão, de .artilheria, n para 0.20»
gruno do artilheria, 24 P"a o 3° 1»
lie"olíúieJi 77 Van a arma- do engenharia,
incluidm na- 1? batalhão.

nc 1 a 30 do- novembro- próximo futuro
fica essa região autorizada a receber yoliiti-
1-,-irio» até: o montante do contingente <lc
accordo- com o.-especificado, acima, devendo
os cominandantes do corpo», vos coniiiiiiiu-
car no ultimo dia daquelle mez so o vo-
Imitariado foi sufficicntc c, no caso con-
trario, qual o numero do claros cm, cada
Krupo do contingente. .Disso dareis mime-
iliato aviso a cato Ministério, tudo dispon-
dii para quo seja completo, o contingente,
eom sorteados, no mez de dezembro, proxi-
1110, como indica-o'regulamento. , ,

Os voluntários ficarão desde logo inclui-
dos nos corpos; sob- os especiaes que ueve-
reis licenciar ató i" do. janeiro,

Não vo» preciso lembrar, que ila- maneira
hábil por qne fòr. executada;ai,lei, itea ile-
.pendendo o êxito desta; iniciativa quo vem
itlefinilivanicntc resolvem o, íiíMIcibu-. ua
formação- do nossas reservas

8 Para todas as
Affecçõcs

Pulmonares

BRIGADA POLICIAL

IÀffecções 

fi
Pulmoaares I m

Tonttvse sempra a |Fnmlsão de Scott j
I Exp«toraBte e Reconiti* II.

g taeitfeaottelmotem,-* 11

ndministpa^io cto
ifva Pessoa no Senáthr
"~ — i ¦• ~

Ante-Wtem no Senado o sr.- Et»-

tacíff Hmso» pronunciou um vigoroso

discurso rebatendo as aceusações; feitas

ao marechal Silva Pessoa, no relatório

da commissão nomeada pelo ministre

do Interior, para examinar os actos

administrativos daquelle militar, quan-

do, no quadricnnio passado, exerceu o

.commando da. Brigada Policial. O se-

nador Epitacio Pessoa respondeu cabal-

mente a essas aceusações, como os nos-

leitores poderão verificar pela ei-

tura do discurso que em seguida publi-

camos na integra:
n sr. Epitacio Pessoa — Sr.,presi-

denteívae haver muitos mezes ja, um

SS?'ou mesmo anais. «° «Vdêsta*"*
como surgissem na "nP«"snantí.e9taa 

aCdl.rlide algumas aceusações contra a au

Sraçao da Brigada Policial *»
' S do governo do marechal «cr-

.- melèüW. « ferimento rn0

47$:oo 31?300

t.. Districto.. com o. qual, voai devei» entoa- nua, u w 0 
govçrno me

du.'1- rí,;-ec£ iimni cc-oia do: inquérito, a que

O ccncral iJezouro,. publicando Iiontem
¦esta circular 110. Boletim da s" rcSião fez
as seguintes rccoinmwitlaçucs . .

"Aos srs. commandanto» rccoiwnendo ft
icíàctál observância do aviso n. 109, nem
clmofdó mie dispõe o art.Kiofeddi;reCT.
lamento de aístamento o sorte» ""W*..
para 111c; sei» cm tempo conhecido otnu,
mero do vnK.il, a preencher em cada grupo
S sorteio di 

"alistados, unia vez esgota-
Im 01 rccursoi do voluntariado.

¦Na fôrma do art. 69 do citad?i regua-
mento o numero de voluntários, especiaes-
(:« grupo) não pódc exceder ao. fixado pelo.
citado aviso n. 100.

•V Imiiortonc a, do assumpto, que.
noito 4 oriíaiiização da», reserva» impressio-
nari. S*ií iH» £W- Um m "U

l'oi feita comtnunicação 00 prefeito des-1 mister, j cxci.uv.iu

B:

esse *t*u. é o eatçact©

^TwOf^^' n-jr^''

¦F\ 1 \ â\ I

Rio,8 c 40 Carioca-134 RuaLarga.0
outras.— Niclhcroy 451 v. Rio Branco
orn frente ris barcas — S. Paulo, San-
tos, Porto Alegre, Baliia, etc,

enviasse- unia- cópia dO: inquérito
sc estava procedendo naquella repar-

"^o" 
governo respondeu que o. inque-

rito nfo estava concluído e, ogo que o

ícrnSse, me enviaria a copia soltei-

traK^te condimento

Saho fa^resentara o seu relatório

^ -i^ Si^Sásaaft'•^TBrigadfpoUciSÍ. ?a 
cuja sombra se

oíoctiravaT acolher a campanha, detrar

SSS & âdministracno .f«Wros=

V-BriaSpoUcial' e lá se conserva a n-

daBenmpenhad°a na: tarefa de se reuatar
Aa* craves imputaçocs. que- t«e.ra' ¦*

sr. presidente, o trabalho da comnus-"io 
ainda. não. está , terminado, e as

eònclusõcs dc seu relatório estao »¦

da dependentes db rectificacocs ulte-

"iPor" 
isso não deixou de me sttrp.rc-

hcoder que o Ministério da Jusuca,
acudindona um requerimento ^mulfd?
pòr nm distineto mem^>ro da outra
Casa do 'Congresso, idêntico aquelle que
eu aqtii fizera, lia tanto tempo, se apres-
«>« èm mandar ú. Câmara as conelu-

Polia de freio
Sector de di-" _ ¦ ¦

recção . st$ooo- ". i6$4?o
Mas, sr. presidente, não me-quero

referir somente ac* artigos adquiridos
no estrangeiro. A- Brigada PoliciM;.se
fornecia tatnüem de muitos outros.còin-
prados aqui no mercado. Chamo ipor.
isto a attenção dos meus collegas ta*-1
bem para a relação que vou ler. Sei
que abuso da. sua attenção....

Vozes — Não apoiado. ' 
, 

'•- wí
Um senador — Está nos intercssan-

do deveras á exposição'de v. icx.'
O sr. Epitacio Pessoa;-- .;. mas

convem que o Senado tenha conheei-
mento direeto- disso; para. ver a faCir
lidade com que se ataca a reputicj.p.
do3 homens públicos. ' j; -¦'

O sr. Raymundo de Miranda — R
preciso combater essas inalsinaçScs.
Isso deve ir com vistas ao 2" delegado,
auxiliar,, pelo- que s. ex. diz- no seu-
ultimo relatório.

O sr, Epitacio Pessoa—-Eis aqui ps
preços extraídos dc uma relação, oífi-
ciai:

CBLLECTIVO' 
™'

soes deise inquérito. Ou as "ivcstiga-
coes da commissão estavam, conclui-
uas e n<*tc: caso, era f'0!.''"0," ^
nado tambem fosse atteraltdo na si.1

solicitação, sobretudo, sendo_ella nui.to

ante ior i <la 'Câmara, ou não estavam,
e então, cumpria ao governo nao dar

cunho official' a aceusações que cnvol-
v a,n a èsponsabilidade de altos fun-

ccionarios da Republica, ç estavam ai -

da dopendentes de rcctilicaçucs cm an-

danicnto.

Água Ingleza Ri.
beiro da Costm

Dita de Vichy
Alfinetes dè- co-

bre, kilo. ...
Alluminiutii e n«

pó. ouro c pra-
ta, caria. . .

Botões para mu-
sicos, inilheiro

\Cão para ftizii,
um

Cabeça para ftt-,
zil„ uma. . .

Capa impermea-
vel, de borra-
cha, uma . .

Dragonas para of-
íicial subalter-
no, par . . .

Estante pdrtatil
de ferro bron-
zeadò ....

Flauta em dó,
uma

Gazolina, caixa
Giz para- alfaiar

te; caixa. . .
Mola-- para- fuzil,
tuna

Mascaras- para cs-
• .griina. uma. ..
Massa isolante .
Medidas para li-"

quido, jogo. .
Pereursor para ftt-

zil, um . . .
P'istor» .cm si-

bcmol. . . •
Pratos turcos,
par

Ventilador 12 a
volts, um. . .

Vareta para- íu-
zil, uma. . .

Verniz Fia t i n g
Villiana, galão

Kergão de lã,
um. ....
Sr. presidente, a

4?ooo. contra C$040
i$too " ?4Go

5?oio•S?000

J0?.000

20$000.

.|0$00O

7S$doo

6o$ooo

360^000
11$400

SSooo

I5$ooo

8$ooo
a$8oo-

i6$ooo

3o?oòo

loojtooo

6i$05<»
' 

S2$00O

I0$000

t4?50O

4Í420,

$083

73$ooo

.?.$PÍ°.
"3?obo:

inídoí que melhor fora para í»"***4»'??
eoSa a argúcia da commissão qtií ella

seZuvesse contentado com. 0 seu par-
cialissimo. silencio a respeito dos. bene-
ficios que encontrou. _ ...

EU aqui os dois capacetes. (Exhbe
dois capacetes). „->:--;«

Ora não se precisa ser um profissio-
.«ali: qualquer leigo percebe logOKjJw
este. capacete (mostrando um delles),
nue foi 0iadq11irida.no temRo da admi-.
nistração Pessoa, é muito,: superior
anuclle (apontando o outro) primeira*
mente, porque,é.muito.mais consistente,
enti segundo logar, porque possue. limai
pyramae-.de-metal, que, o outro, nao^
tem; em terceiro logar, porque, a sua
carneira repousa sobre- suppprtes dc
cortai, para .estabelecer a ventilação
iuteriôr; o qtte é uma circtimstancia de

grande valor no, clima cm que vivemos,
ü- ao- outro faha. este aperfeiçoamento.
.Em quarto^ logar, . porque- evidente-
mente a- matcr.a:; prima, do primeiro e

de qualidade muito superior a do se

gundo; Qualquer, dos-, srs, senadores
ooderá verifical-o.... (vanos senadores
examinam os capacetes e confirmam a

demonstração do orador).
Mas sr. presidente, quando esta de-

monstração não- fosse^bastante para jus-
tificar as minhas affiiniativas,. lia um

£ qne, por si só. dissiparia ioda.
as duvidas: é que o capacete das ad-
ministrações anteriores se tornou im-

presiavcl,-á. primeira chuva que: apa-
nhou, emquanto o outro na quatro a1-

nos resiste victonosamente, na «rigaua
Policial, a todas as initeniperies;.

Não é, portanto, verdade, —- insisto
em dizei-o - que- a Brigada Policial
tenha adquirido de Azevedo Alves, pelo
preço de ciiò mil réis,- o mesmo cm-
cete que, fio commando üo general l.e^
soa, comprou pelo preço de quinze mil
réis, e, consequentemente; o Prejuízo
de 28 contos que se diz ler soffndo
aquclla corporação, existe apenas na
iraginação dã Commissão de Inquérito
o Ministério da Justiça, fiados).
Sr. presidente, é um hálito, deplora-

vel este que se tem introduzido, entre
nós, dó malsinar,. de-vilipendiar, de de.
negar as administrações que passam.

O sr. Lopes Gonçalves - Isso mcs-
mo eu já. disse aqui na Senado ü.t

I)00COsr! 
Raymundo de Miranda — Se

i

jo$jo5

*9$Sfil

. 5$074.

23^82
9$oeo

2$fi47

* rt?.%U«io Pessoa -* *<^
Policial não podia fugir a esse dcsUno.

Entretanto, sr. presidente, se liouu,
no governo passado, «-«^«9^^?
impuzesse á estima pub íca, a contia 1.

ça da população, e aos louvores da itn,

prensa nacional e estrangeira, tossem
Sm'ida nenhuma, o da Brigada. Hofic.a
cujo coniinandaiitc, por uma -''"'"">adminis-

.iSaCo
2$oSi

8?J30

3$oèo

S6$jii

39SS61

27$ 1.75

i$oòo

8$23S-
'ias

tração intclligente e-econonuca, honebla
e justa; ál elevou a um grão ile discipU-
na, de instrucção, de. sclccçao c apei-
feiçoamentp, a que jamais attmgira.
(Apoiados). . ,

La Nacion. o grande jornal, que se

publica- em Bueiros Aires, na sua edi-
cj.0 de 37 de agosto de¦ i?k..assim¦ re,

sumia o seu juizo a respeito da Brigada
Policial, 110 icmpo do general í»i\»
Pcssoíi •"Apenas quatro ou cinco paizes, no
mundb; -se podem orgulhar de possuir
uma força tão adiniiávelmente organl-
zsdal tão superiormente dirigida.

¦Este mesmo conceito foi, aqui, repe.
tidas- vezes; externado pela imprensa
da capital assim como pelos relatório?
do Ministério da Justiça, enlte os quaes
é nréciso; tfestncar os do nosso illustre
collega pelo Estado do R.o Grande -o

Siil o sr. Rivadavia Corrêa; e figura

Como um discurso do
sr. Epitacio põe a

questão nos seus devi-
dos termos

.Hontem, na. ordem do dia. do- Sena-

do ao coAtinufiT a 3' '"sc"ssi't'?m<i0s ^l
jecto de levantamento; das .ultima »

ricções da amnistia de 95 e 98, «^

Pires .Ferreira, com surpresa geral,

po 9 anteontem concordara coni a.for-,
mnli encontrada, pelo sr. Jiiuacio

Pc soa e condensadi? uo substitutivo da

co! .missão de Justiça, rompeu a deba-

te para dizer, dopois de um tempes-
uoso discurso 

'de 
uma ^.'^..«"detiaj a revoltosos _ nunca 1 A Ues de

encerrar, porém, a sua .parleivda, o. sr.

Pires Ferreira provocou uma excellen-
te oração do sr. Epita-cto.

O sr. d-pitacio Pessoa oecupara a

attenção do Senado apenas por alguns,
momentos, não só porque, mero reda-
ctor do projectò, não lhe devia çalicr a
incumbência de responder ao nobre se-
nador pelo Piauhy, como porque o. as-
stimpto já está tão. debatido e so.reelle
tão esclarecido o Senado que lhç pa-
rece escusado prolongar a discussão.

iPcdc entretanto licença ao. senador
Tires iFerrcira para lhe declarar que st
supprehciKleu com a sua attitude nessa
sessão, porquanto pensava que s. ex.

já. havia abandonado o. terreno, da. op-

posição- radical ao P.rojeçtp cm. debate
nara acceitar a respeito delle uma com-
binação que conciliasse as duas, partes-
cm antagonismo.

iCom effeito, ltonteni quanüo se re-
uniram as commissões de * mancas, Uc
Constituição e de Justiça o nobre se-
nador declarou em presença de todos
que não duvidaria acceitar o .projectò

desde que: primeiro se. declarasse que
o favor seria feito não a: revoltosos
mas ti atunistiados; segundo que nao
houvesse prejuízo para o Thesouro: e
nor ultimo que não fossem .prejudicados
nas promoções os officiacs do quadto
ordinário. ,, .

Ora, todos esses pontos estao. ciai a-
mente consignados na prc|pasiçao em

O orador lè em seguida o artigo.i."
do projectò onde se diz que e »»* ot»-
eiaes amnistiados de 1S95 « 1898 n«c
a nicilida. approvcita, e se resalva ,todo
c qualquer omi3,.pecuniario ipara o ine-
souro a iparlir da data da lei; e de-

pois o artigo 2' onde e expressa a de-
êlaração de que as promoções dos ot-
ficiaes que beneficiam do projectò- se
farão sem prejuízo dos seus câmara;
das do. quadro ordinário. .

Ma» não foi. somente 110 seio, das-
coimnissõcs conjunetas que o nobre se-
nador pelo Piauhy manifestou os seus
propósitos de conciliação: posterior-
mente s. cx. proourou o orador o dc-
claron que não duvidari.iv, acceitar a
medida tal qual estava redigida, se por
acaso as commissões se resolvessem,: a
declarar que seria respeitada a. classt-
¦ficiição dos almaiiaclvs militares.

Ora esta exigência foi promptameu-
te attcndiila. , ,

lE! conseguintcinenW motivo de es-

1 ULTIMA HORA
.•¦¦'. I, , —~*

A GUERRA
Um critico ioilitar sobre a qué-

da de Constam
Berlim 25 (T. O;)- — - O critico mi-

litar da agencia. Transocean, comnicn-
tando a queda dc Constanza, escreve o

3-e?ilA" 
fjmadà de Constanza pelas tro-

pas allemãs e búlgaras sob o ^aumixio'do 
marechal vou, Mackeuse.. «W

violento cope soffndo pela iRumapia
àté agora, durante Ioda a campanha
actual. Os rumaicos perderam o seu

porto mais importante, que oecupavajum
ogar proeminente 110 commercial mil-

dial. por. se fazer por elle uma grande
exportação de cereaes e kerozene. Ao
mesmo, tempo os rumaicos perderam o

principal ponto dc coinniunicaçao- com

a Rússia' pelo mar .N'egro, sendo cs c
facto de uni grande alcance dentro <e

um futuro muito próximo. A 'ilussia

poderia enviar á Rumania, via Conatan-
za grandes vapores carregados de ma-
terial bellico e tropas, que tinham aç-
iccsso ao interior ipor intermédio da

principal estrada de ferro riimaicu.quc
vae de Constanza a llucarest. Esses
transportes ficam agora limitados a

Sulina e aos portos do panubio.^ndc

O »r. lebre, cm dado momento, rct).
rou-se da sessão, não dando mau numero
para- votações, depois, de ser multado em
20$. o sr. Kiigenio I.cbre, no que a mino-
rlti*4iiãíbria não andou bem. ,

15' suspensa a sessão cm vista ui-so, »
meia-noite.

INGLEZAS

,0 
"podem 

entrar navios dc pequena to

nelagem. Mas, além desta influencia
Sal sobre, as operações na -Uu.nan.a,

\Wil dc èonstanza tem uma impoft
iii cia decisiva para a situação- mimar
na Uobrudja A* estrada de ferro Con- vc1 -

sfeCernavódái já estai: Parcialmente reli

en poder- das tropas germaiio-bulga as.

A leste dc uMufatlar, a linha- férrea
foi cruzada pelos, atacantes e a rJa.

esquerda do excrcito.de von MacKcn-
sen approxima-se rapidamente de ter:

iiavadl Por estas razões, a ««#?'«*
fatlar-Cernavoda parece que ja »|?J
mais valor para os rumaicos., A
.1.1 ,i„.io linlm torna impossível

pido transporte de tropas e de artilhe-
•ia aos pontos mais ameaçado» na ticn

te da Dobrudja. Constanza e una es-

cellle baseie operes arrebatada
aos nissos-rumaicos. O movimento en-

volvcnte de- Ilenuannstadt. executado pe-
lo exercito de von Ealke.nhayn; ti;ans-

formou- a ,-ivcntura rumaica na 1 ran-
svlvania cm rápida c completa, derro-
S. Do mesmo'.-modo a.conquisa de

Consunza. e a interrupção da «l™^
dc ferro para Bucarcst o o golpe- deci-

sivo >a f ente da Dobrudja.. .0 avanço
nroicctulo pelos rttsso-ruui-aicos atra-

ví^da Dobrudja contra .a M«^
a linha- de cqmmtinicaçao 'Sofia-^»1',

stanliuopj

Aa legitimas cuscmlrus. si> m»

CASA LONDON
Único deposito 110 Kio. Torno»

sob mcdidii

50$000,60$00Oe70$000
Aviamentos dg 1* nualidnde.

Cuidado cum os iiaitadoies. A
nossa cnsa -x'„

RUA lOKÜfiüA^NAV ISO .

NA ACADEMIA DE
LETRAS

A' recepção de um novo
acadêmico

\ Academia Brasileira dc Letras rea.
lizou hontcin niais uma sessão soleniic.
ds 9 horas da, noite, para ^«jV0
novo acadêmico sr. Diuiue IvSlradB.

que ficou assim cmpon.-iado na cadtiii.i

que pertenceu ao saudoso philosopho.
critico, poeta, historiador, proicssor e

pamphleiario, Sylvio .RiJmf.ro « q»°
ainda tem por piittono a lli-ppoly.o ua.
Cosia.

Presidiu á sessão, o cininciitc conse-
lhciro Uny Uarboiin, presidente cfíecli- ¦

da Academia, secretariado pelo sr.
nto do Almeida.

A assistência foi regular, notando-so-
os acadêmicos srs; Coelho Netio, Ma-
rio de Alencar. Affonso Celso, Oliveira
Lima Medeiros e Albuquerque, Atra-
nio Peixoto, Goulart de Andrade; An-
tonio Auslrcgesito, Alberto de Oliveira
e Kèllx Pacheco.

¦iMzerani-se representar o prcsiilcnie
da Republica o ministros dc listaílo.

No recinto, estavam algumas, «enho-

ras, literatos, jornalistas e amigoi uo-

rccipcndiaiio,
O sr.' Duque Estrada pronunciou o

seu discurso de estylo, fazendo -.0 .cio-
gio de Sylvio iRomcro e rcferiudo-se a

"'fW,^ 
Coelho Netto, ora-

dor dclgnadò pela Academia - para
saídi r ào novo 

'acadêmico, 
pronunciou

uu longo e brilhante discurso, enalle-

cèndò a obra e a individualidade de

commissão do. Mi-

Xo palácio do governo; realizou-se
hontem, á tarde, o despacho collectivo
,1o ministério, sob a presidência, do

chefe da nação, tendo sido assigmwios
decretos das. pastas, seguintes: •

iN-ratioit — Abrindo a çsle; Minis-
terior, por conta do exercício de 1916.
o credito silVilementar Ac 883:000^,
«ndo 195:300^ â verba,."Subsidio dos
Senadores"; 637:300$, a. verba , bub-
sldio dos Deputados"; «a?*.^
ba "Secretaria do Senado" c >i>-"00?
á verba- "Secretaria da Câmara dos
Deputados; Exonerando o coronel &u-
vino Coelho de Souza do loKar de m-
tendente do mttiiicipio de Xaptiry, no
Departamento do Alto Acre; Nomca«;
do para o referido logar o dr. Alfredo
liamartirie Nogueira; Exonerando dos
loqárés de 1", 2" é;.3° substitutos do

jircfcitò de Tarattacá. 110 '1 erritorio do
Acre, os coronéis Jòse Vicente üe -vs-

EJPTSi
J.

suniDCãOí losé Victorino de Menezes e

Joaquim Antônio de Souza; Nomeando
rara os referidos logares o -coronel,
atento Annibal do Boiufim. Jubo ,e-
reira Roque e Joaquim Pinheiro l-a-
^ÜL-"ii'ít.\ 

— Transferindo. 11a arma
dc infanteria: o major Cândido José
iPãiiiploha., do 14o bata hão do 5 |'.e-
giincnto para o cargo .de fiscal uo -43
dc caçadores; os capitães I eu.ro w-;t
rysol Fernandes Brasil, da <a,«o -M
do S- regimento para a Ia do. 9° do 3 re-

giiiieiitõ, e 'Miguel Joaquim Machado,
de-!a companhia, batalhão e corpo pata
a ia daqttelle batalhão e corpo j. na arma
de cavallaria: o major iBaldiinioi <]o
Couto Ramos, do cargo dc fiscal cio

.ti' regimento para idêntico rago no
n»; na- arma dc arliUicna: os. cam-
itães Aristidcs Olynipio dc Sampaio, da
C bateria do 8° para a 2" do .V bata-
lliãu. c -Manoel Martins Ecrreira, aes.a
bateria e batalhão para. a 6? daquelle
rcèiiiiéiilJi Reformando: o 1° sargento
•Ai'-.ouio Henrique Dias. do 48» '"aja-
"'¦"- de caçadores; cabos de esquadra

dos Santos, do 2" balaihão uo
Bispo Saturnino, do 23o üo

K" regimento de ihfaiitcria, e Manoel
Icaquin. da Cruz. do .lo» dc-caçado-
ns; cabo. veterinário Pedro l.uz (to
Cor.to, do o" u-gimcnto de cav.a-taria
e soldado Mr.no.-I I.ifcndro .da Suva,
do 4" regi-inenta dc artilltcift monta-
dã: 'Conced-.-r.do medalha militar a di-
vftsos ofücue» c nravas do l.Merc.to.

MÃRixiM. — Reformando o 1" tç-
nente engchhbiro-machüiista Ignacio da
fruz Antônio Villariuho, conforme pe-
diu, no mesmo posto c com o respe-
ctiyo soldo, visto contar mais dc vinlc
c sele annos dc serviço.

I'Azi;.mv. — Rcctiticaudo o decreto
legislativo n. 3-'43. uc =3 de agosto
ultimo; ,-'': 

'•

Alterando o decreto ti. 12.131, tle 1-.
de julho de 1916. <l"e approvou as mo-
dificações feitas nos, estatutos da So-
ciedáde "Presidência", Caixa--Paulista
de Pensões, com sede ua capital üo l.=-
tado de S. Paulo. . ,

Vi amo. — Nomeando o. a, otficiai
da Directoria Geral dos Correios, t.iu-
Ililio losé de Almeida. Valle Junior
nara exercer, em coniiuissao, P .cargo
de administrador dos Correios do ts-
lado do Minas Geraes.

AcuicuLTUKA. - Concedendo naten-
tes de invenção a: _, ...

Abcilard Gomes de Almeida Fe.jo

db 11111 novo phonograpjto cm que a

iiiscrioção c a rcprodücçiio dos sons sc

fàzan sem que a agulha tpnuc no rolo
em que c feita a iuscriRÇao';

Aprigio Rèllo Araújo de um apparc-
lho toriiiiçida denominado 1-ormi-cxaii-
ctor americano;

Roberto Ilottingcr, dc um processo
aperfeiçoado para purificar e esterilizar

qualquer água para tortial-a potavi-1.
\ O. Snúth Conipany, dc apcrieir

coamciilos em c referentes a prppu-
.-ores ou motores para liicyc cs e seu
modo de applicação no bicyc.ç;

Entile Feriiand, de um dispositivo
anerfciçõado para produzir anniincio.se
rc-cíamos illuminados dentro do solo

das vias publicas; .
Poison Protcctivc Corporation, de um

dispositivo para impedir que sertómcm
inadvertidamente pillulas o-.i pa=ainas
VCUnileSd>Slioc Machiticry Conipany, de

.-.pcrfeiçoanicnlos em machiiias paia
tiperar cm tacões dc calçado:9. 

Charles Suttic, dc um appaiv.no para
ser empregado no tratamento dc fibras

tC 
Graziano Carbono, dc. nperfeicoan.cn-

cin-inachinas dc feltrar chapéos
Antônio Pastro, dc aperfeiçoamentos

na fabricação de chapéos

O caso do Theatro Pequeno

BKU.0 HORIZONTE. — Realizou-
sc sabbado passado, ás 7,'l^ ',a, n0Jl?'
iii annunciada. sessão da Sociedade AH-
ncira de Agricultura.

A sessão, que foi convocada -para rc-
forma dós estatutos c eleição da nova
directoria, teve numerosa concorrência.
Presidiu a assembléa o dr. Thcodomiro
Santiago, secretario das Finanças, que
ao chegar o dr. Delfim Moreira, lhe

passou a presidência, ficando a mesa
constituída por s. cx. c pelos srs
Thcodoiniro Santiago c Raul Soares,
secretario da Agricultura.

Declarando o presidente que sc ia

proceder á eleição da directoria, pediu
a palavra o dr. Pinto dc Moura..

O dr Pinto dc Moura, depois, dc
realçar o interesse que peja Sociedade
tem tomado o dr. Delfim Moreira,
propoz fosse acclatnaüa a nova uire-
ctoiia. Submettida a votos .1 proposta
do dr. Pinto de Moura, foi a mesma
unanimemente approváda.

Ficaram do seguinte modo constitui-
dos a nova dircetoria: e conselhos con-
siiltiVo e fiscal da Sociedade, de.accoi-
dn eom a nroposta do dr. Pinto de

.Corno quer que seja, 11 wijiii »

ante-hoiitem, em uma trauser.pçao fei-

ta 110 Jornal do Commercio, que a Ca-

mara dos Deputados rçi-elierü - 
_¦'

usões.do inquérito. Entre essas cot-
clusõc3 a, par. dt- algumas imi..>......-.'¦¦»

Ha^m in^acao X^^

tempo do governo do marechal Herme»

daAl;0insi.umção encontra-se nesse tre-

CU° " "As .maiores irregularidades cn-

coníradassão:.....- ? P-!f nten;

to relativo á cpmimssao de 1
concedida a F. Castro htlvn «-< e

- fornecinieiitos pelo mesmo fci-

nisterio da justiça, estranha que o for-
necedor da Brigada Policial, iia.adiiu-
nistração a que me estou, referindo,
não. apresentasse as competentes factu-
ras commerciaes para provar ter adqiu-
rido os artigos pelos preços, por que
os fornecia á citada, corporação.

O fornecedor não apresentava nem

até'cm mensagens do presidente da

publica, dirigidas ao Congresso . -V
publ:
uai.

Re.
acio-

Ia foi frustrada, por completo.
O

Sylvio 
^.»«°codho xeto, falando de

manto -para o, orador que o seu illustre
collega, repudiando estas intenções
amistosas, volte hoje ao terreno da op-

posição systoniatica. ao projectò que se
-discute. .

Voltando a- oecupar-se do texto cia

proposição, o- orador mostra que, ao
contrario do. que a-í-firmai o senador
pelo- Piauhy, o Thesouro não terá que
acarretar com qualquer.- despesa ue
vencimentos atnizndos de ofítciaes re-
formados, nem de- orphãos ou viuvas
de officiacs fallecidos, porquanto o pro-
jecto c categórico, referindo-so tao-
súmcnlc aos officiaes cffcctivos c dis.-
pondo que das restricções d» amnistia1 ¦ ' '•' - se refere a

outro ônus

VESTIDOS MaOBLOS?
LaMaison NouvellQ

O, KUA GONÇALVES DIAS, 9
*/

Os teuto-bulgaros eccupam
Cernavoda

Londres, as (T. 0.) - Os teuto-

Búlgaro nceunaram Cernavod.i.

snccelcr

Podem as arremettidas- do despeito-,
da inveja, da iiialcdicencia, dos mter-
esses contrariados pretender; ferir aquel-
Ia administração; mas, ate agora, sc.

et,Cenpa?eme uSA que iW^mm*^^ k. '^
^i^nfo^rltÜoJbenÚ. 1 vencimentos ou.; qualquer outro
af firmando.. (41 ww w» &\ 

pecuniário anterior <l data «aviei.
,.cauo uc «.Miu, au , i 

0 scna(ior confessa lealmente que aO que

aceusações.
tinha nue apresentar, factttra alguma, asseguro ao senauo que ,,„.„,„

¦Ò tSrncccilo ¦=» obrigara a abastecer a! cemo effeito propo.rciona.r-me ensejo

Bri-ada". de accordo com os preços de fornecer i sua.apreciação, wrurde
,.nrS n, do «ma tabeliã previamente ^1 -tnr. fMú.to bem: muito bem.

estabelecida e acceila. Ura esta a sua
olirifação. F-ra este o seu contrato. Des-
de qtte fornecia os objectos pelos preços
ajustados, não estava obrigado a provar
que os comprara por tanto, por mais 011
por menos. Cumprira; o seu cpntrato.c
nada tinha quo ver a administração
com as vantagens que elle tivera. Ott
com 03 prejuízos, que soffrera. (Apoia-
°0 

sr. Alfredo Ellis — Está claro. .
O sr. Epitacio Pessoa — Mas insi-

• falta das factu-

O- orador é cumprimentado).

ÉhWpWÊSÊE^ÊiÊ I raí conünS ^Ipjdiu talvez, d,
¦fueturas commerciaes que
sem ter

 .„',„ /,„,. (trovas- ras co lunerciuea a umi*..... --• •--

mávtfagriÊm beí!ee'rr'Pronto/ foi colado (sblc.

do com a propo
Moura:
Directoria: _ ... . ,0
Presidente, dr. Francisco Salles, 1

vice-presidente, dr. Bernardo Muntei-
0; 2» vicc-rrcsidcnte, dr. Fidelis Reis;

S^vicc-presídemc.dr. J. Carva hiics
de Paiva; secretario geral, dr. Aberto
Aivarcs; i" secretario, dr. Honorio
Hcrtneto; scgundos-secrclarios drs. Ua-
nieí de Carvalho e Coreto- dc Abreu;
thesoureiro; coronel' Sebastião Uma.

Conselho consultivo-.
Dr Wencesláo, Braz, R1.0; dr. Del-

fim 
'Moreira, 

Bcllo Horizonte: dr.

Chrispim Jacques Bias Fortes, Barba-
cena dr. Raul Soares de .Moura, B lio
Horizonte; senador Ribeiro do Valle,
Cuaxupé; dr. Ribeiro Junqueira, Lco-

5?oldi,í;' coronel, 
^ 

Ucuno^orgcs,

Baeta Neves, BclloUberaba1; dr. Carvalho de Britto,
Horizonte; dr. L
SS *m José Custodio 

Cam-

pestre; senador Bueno de Paiva, bao

José do Paraíso; dr. Jusceluio Bar-
Ío , Bello Horizonte; dr. Kodolpho
Tacob, Bello Horizonte; dr.. 1 elles de
Menezes, Diamantina; major Antônio
Salvo; Curvello; dr. Pacifico. Masca-
rciiliási Curvello; coronel Pac.f co Soa-
res de Faria. Fortaleza; dr. Jom.

da Silva Fontes, Rio.Casca;

Ü^TcoiWidõ^lé aeaeseenl
mie. cm dois artigos cm que foi
fossivel estabelecer ^nfrojilo, foi
cobrado além da eouunissao.mas
sé contos acima do preço ^exigido
Í.W11 firma Azevedo Alves.

Sr. ipresidcntc, quando o general SI-

va 'Pessoa assumiu, o comniando a

Brigada Policial, esta era abastecida
dos artigos de que carecia por vanos

fornecedores, negociantes desta capital,
<• nor .preços de catalogo.

O novo commandante adaptou -pia-

Ü 
TomandÔ"•como .ponto .de partidaVos

preços MiiillHKM dos artigos ate então
fornecidos, reduziu ainda mais estes

preços en uma proporção variável con-
formo-a iinpoitancia, a- qualidade e o

coSio dePcada artigo, e com esses
.preços, assim, reduzidos a mais ^aifa
espressão, organizou uma. 'abclla-de

que tenho justamente em mãos um exem-
Slar-e contratou o forneciento com um
só fornecedor que, por isso mesmo que
era mico, não podia entrar çom 

outros
nos conluios que habitualmente se

observam nos fornecimentos a» ícpar-
tições officiaes, ... .„V-

iO sr. Raymundo de Miranda —

A'?oÍ°-Epitacio Pessoa-¦ Os resulta-
dos desta modificação, foram extraor-
diilarios c contribuirá»! "«larga Pa^
«ara as avidtadas economias, tc tas por
1 " andaiitc na Brigada Poli

solecismo) alóin da cbuinussao, mais
zS-i-'íSC50 acima do preço exigido pela
firma Azevedo Alves", de modo que
a repartição teve um prejuízo dc cgua.t
importância.

Procurei, sr. presidente, ínformai-mc
do facto, islo é. saber quaes eram esses
artigos e de que modo se dera essa nu-
ferença cm prejuízo da llr-.gada.e como
era natural, fui buscar essas intonxi-
ções 110 próprio trabalho da conunissão,
no relatório por cila apresentado ao
Ministério da Justiça. O facto que ali
encontrei referido é o seguinte:. a líri;
Kiida Policial receberá do seu , fornece-
dor 3.30J capacetes para praças dc ca-
vállaria a míoSo e 409 para offiotaes
da mesma arma a 15S150! quando au-
-terioruiente obtivera.de Azevedo Alves
& Comp. capacetes perfeitamente eguaçs
á razão dc C$,, os primeiros, o os sc-
cundos u 8S000.

Sr. presidente, isto e positivamente
nni-i falsidade que não quero atlnlmir
á commissão de inquérito, mas sem
duvida lhe foi cochichada aos ouviilas
pelos seus pérfidos c apaixonados .111-
formaiites.. .-¦•¦ . „ ,

Os capacetes fornecidos a biiRa.1.1
Policial .por Azevedo Alves o foram na
administração imlhcdiaUunentc anterior
d do general Pessoa, e eram Uio orai-
harios. nue, no dia da posse do maré-
chal Hermes (ia Fonseca, a 15 Ae 110-
vembro de 1910, se. inutilizaram com-

¦ 1 ¦ ¦ m ¦

BfflfatelÉ
1 Bbronchite

m*mmmmmm^mmm^*mmmmmwmwM

fiKuNADO ft C« 1» d» «arso» i»

'"^^Sii^i SdrCpír1irem!|apiíro^çáo'-do projectò importará . um
oc», partam, üe onae ^«-Hcnò 

onuI para os. cofres púbicos.' Dizem os que têm estudado minudcn-
temente o assumpto que esse ônus nao
excederá dc 700$ por mez. Ao orador

afigura que esta pequenina despesa
não justifica a repulsa dc uma me-
dída desta importância; .

Do mesmo modo, o projectò, ao con-
trario do que tantas vezes lein affir-
inado o representante do Fiauny, ,nc-
nhtun iprejuizo acarreta aos officiacs
do quadro ordinário. O orador exp.iça
que os officiacs promovidos cm vir-
tude da nova lei constituirão paralle-
lamente ao quadro ordinário um, qua-
dro especial, pude serão classificados

PRIMEIRAS
"DONA JU ANITA", NO PA-

LACE-THEATRE Tmnifi"
Ha-, tres annos. que a "D. 

K"' '^.

fez sua. ultima visita, ao Kio dfcj.aneij
ro. Personificada, na sra. l'.rcssols„
aonareceu no palco do. Recreio, sob o

Sr de Felippe Vclasco, em outubro
d 

Ames'da. interprete '««panhola con-

substanciara-se na soprano italiana^ An-
eclelli, da companhia «altcr Mocciu,
uo theatro Lyrico, em julho do mesmo-

altM-.*s 
a "Di Juanita", edição Vitalc,

cá não apparccia desde o mez dc .uni10

de iD-io, quando a- .baroneza Lok.

Bayron, Annita Torriani, Mana. Slelli-
„ Bertini, Vitolo e outros faziam da

velha opereta uma das mais inovimcn-
tadas realizações scemeas.

Montem, a companhia viMe desem

segundo a sua antigüidade, resarçiua nlentó 0 popular Bertini

ociaes
i.\ TIMAS

Vazem annos lioje ,
\ sra. d. Dcòíindn 1-crnandc

Ja catitiu Anloníu

por" effeito do projectò. Os officiaes
do quadro especial serão collocados ue
maneira a corresponderem os seus nu-
meros aos números dos seus canvira-
das do quadro- ordinário, e o goy.crno,
sempre que se der a coincidência dc
dois números eguacs, fará duas. pro-
moções liara a vaga que se abrir, uma
em. cada quadro. Assim, por exemplo,
sc um dos officiaes agora favorecidos
for. oecupar o numero dois dos ma-
jores, a primeira -vaga da tenente-
cosonol que deva ser preenchida pelo
principio da aiiiçguidade será oçcupada
pilo numero um do quadro ordinário;

j aberta a segunda vaga, a promoção
1 aproveitará ao major numero dois do

quadro especial e ao major numero
dois do mesmo quadro ordinário. Como
se vè. este ultimo official nenhum pre-
itiizò soffreu. como não soffreram os
que lhes estão superiores na. escala,
deole que ainda; não se iveriíicaram
as vagas que lhes devem caber., Neste
ponto só ha a tomar em

Cuocrtino
coronel Gabriel dcjVndrad

Carlos da Silva
coronel Francisco 1 entre• ' - '-'icu

O sr.

Oliveira;
coronel Américo Ferreira Leite, Oli-
veira; coronel Antônio Ribeiro dc

Abreu, Santa Rita: dr. Amaro. La.iari,
Pedro Leopoldo; dr

&erurAlfcna;r'côrõneí>a-i blica
Min Ignacio Ribeiro, Santa Rita'; co-

rÕSel Francisco Moreira da Costa San-

a Rita; coronel Ludgçro Augusto Pe-

reira 
'SV Gonçalò do Sapucahy; coro-

,eí Pedro Machado de Azevedo, Sao

Òonçaúy dó Sapucahy; dr. Álvaro da

Silvefra; Bcllo Horizonte;; dr. Gabriel
Botelho Rio Branco; dr. José Angu to

le crcmle. Ubá; coronel Alexandre
Fran scò Pinto, Ouro. Fino: dr. Josc
Procopio Teixeira, Juiz de F«ra

^'ISoSqnernrsurSiníSta a chuva une eiilfo e;,,-,

se elevaram, em quatro annos,!'-'- r.,„.

cerca de cinco anil colJtf?s;'._c.on:,';,,r,f,lic

di
HOSSll

— :-. inénina

ciai
ção,

coiist'a"'das publicações officiacs,
nistração que, neste particular, e tahez
a única exeepção 110 governo passado,

todas as repartições da Ropu-

altui-

andou

dr.

., elo Branco 
"'Além 

Parahyba; sr.

U mulo Joviano', Bcllo «JW^^
ronel João Francisco Rei 1110, . estação
Renuó; coronel Scveriano Rodrigues da

u .... Alfredo Ellis — Este
bem. é preciso ser enxovalhado.

O sr. Epitacio Pessoa - Para que
o Senado possa ter uma impressão vi-

vá palpitante, material, dos .resultados
di administração .daquelle ofíicial, sob

este ponto de vista, peço ainda uma

vez a sua attenção para estes dados

comparativos a que já. uma .occas.ao
Live ensejo de me referir aqui

Tenho, como .disse, a lista

Renuó; co
Cunha, Uberalniiha;
PWt*:i.utcs. Sylvcsirc -—--—., ....1 Lr,U,iVo 

Santiago Junior, Itajuba;de Souza, Bcllo

Jeronymo Guedes
Ferraz; coronel

João Carneiro

^iz1".^™ Malta. Machado,

D-Snank-;:. senador /«««•«'^|S Suí^?^fi
Gorici o- tír. Fausto Ferraz, Rio; dr.

Aníono Martins da Silva, Pon<r,Nova;
•>'"... 1 . J_ VL»Jml.-:i. S. 0110 AC-

de todos os artigos Tornecidos
gada, com os preços previamente c=a-
beleeidos e pelos quaes o tornecedor
deveria abastecer aquclla corporação.

O que eu vou ler e o preço de ai-

s destes artigos, tomado» ao acaso.
/liim!iiiiíraC'íu

Pessoa

Este facto constituiu ob.iecto de tecla-
•"¦íçõcs dos cominandanies. dc .csn.ua:
drão o do comniandanle do Kcgimçilto
de Cavallaria -e foi apurado por uma
commissão especial nomeada para ave-
rieual-o,

Foram justamente eslns reclámaçues
foi precisamente este exame
missão especial que levaram ,. . .
da Justiça de cníío, o nosso distinclis- -,

simo collega sr. Rivadavia Corrêa, a

pelo aviso de =4 dc dezembro de 1010.
autorizar o commandante da Britjadai a
admiirii- capacetes dc melhor -ualidade.

Deste facto devia ter conhecimento
a commissão, pois o aviso foi expedido I
pelo Ministério a que cila pertence, foi |

official publicado no expediente deste MnnstO

da com-
o ministro

llajitift.i,
esposa ua ca;;uuu i.mu»'« IMoreira "•¦

"-'ü'? 
o sr. Annibal dos -Santos

csiiui.-iilo nexociiintu desta praça!., c
tariò da fí-Prodiictora <le il.nciiciiuos ,

_ ,, dr. I.conel Hiiclin, <|ç caldo de

suude v director da. "Semana, Medica. ,.
— a senhorita Sluitnilin Braga, enteada

<lr. A. Ccrqucira Lima, advogado du
U"'' ; 

listclla Leão; fiilm do .sr.
Joaquim IJaptiSta Ferreira Leão, ncgocmii-
'yi^ioriffiiuioráh Hi.gins Iincncs,
üliiniiia do 3" a""o dn fcscpla .Norniul ;
-o capitúõ 'liafiyettc Boarcs, so.gro

ílr. 1'raildscb Mourão 1-ilho, clinico
«idade de S. loüo d'1'.l-Kcy.;

--a scúliorila Colina Jardim Gra.çd ;
— a inenina Viirn Azevedo, 11 ha

1 -ofesor losi Apoll nano (1'Azcvçilo i
' 1 o dr. llcnedicto Meirclles, clinico cai
G^tTÜÀi.to..io Ferrari. Cínico dest.

atiilr.l ;

á Bri-; elatorio da Brigada, e, por fim,

,r lVricles dc Mendonça, ...
noiiiuce. o; senador Nuno . da. Cunha

Poiité- Nova; dr. Thcodoniiro naimago
lello Horzoiile; Jl.lio. Bueno Brandão

Orno Fino; dr. Gabriel Junqueira, Con

S á coro? «io de Assn.imçao
Bom Despáçno; dr. Joao,Kibe;ro.\ian
in Santa Luzia; coVoncl Antônio
SSiSs Reis, Além Panihyba; dr

Pinto de Moura, Juiz de Fora, dr. Ar

lliur Bemardes, Viçosa; coronel J. Go-

mes de Araújo Porto,
Conselho fiscal:
Dr. Prado Lopes

Guimarães c coronel
reiihas.
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Miranda — Que

Cataguazcs.

dr. Chrisliaiio
Vietor Masca-

tos

dire-
que o sr;

accordo que
O <r. Djaluia propunha-

parece, pagar, a ^^

Inícrmam-nos
etor.es do Theatro Pequeno
"üjaUna Morçjra. propoz nm
foi rejeitado
te, ao que

üm aviso tiagico
Màdrid, 2$ (A. H.) - Os ministros

receberam avisos aiionymos, dc que na

=c->ão de hoje da Câmara, ia ser leva-
•lo a efíeito uni altentado.

Por esse motivo foram tomadas Iodas

as precauções para evitar o annu.ie.ado

atteiitado."pz"niorrer 
ingerindo Mo

jndemnização. uma quantia quc.os
mos achavam
•liso
que a
tis! a

irrisória e que nao chega

Uamente para pánr ?¦**»"»*ordem absurda causa ao^ ar
sua

e á empresa.
proposta foi ttm

O intermediário da ,. , .,--,,
«jnheciJo funecionario da Prefeitura.

\ Dolorcs Gomes, residente....
das Marccas 11. 22. não quiz dizer .1

policia, o motivo que a levou a tentar
suicidar-se, hontem, á noite.

O certo é que. aborrecida de vive.,
., ranariga ingeriu iodo.. sendo soecor-

írida pela Assistência, c ficando cm tra-

tamento aa residência.

jttns
Administrações

anteriores
Alinofaça de

ferro. . ?6<3°
Automóvel -

Iráiusíiorle
dc praças .

Brim parde
de linho pa-
ra oífieial . , ;3?3io

O sr. Rayínundò d.
ditfcreriça 1 .

O sr. Epitacio Pessoa:
Cartucho pa- <..,,

ra pistola §°JÕ ? ¦',-
Ò sr' Raymundo do Miranda — ^

assim é a malsinação do caracter.
O sr. Epitacio Pessoa:

Cartucho de
tiro reduzi-
do. . . •

Collarinhos pj
ra d o! 111 a :i
de praças .

Cai x a surda
1 com tala-

barte. . .
Cimos para

gymnastica
Corncia Rio

A pá. ¦ •
Espada para

praça . .
Lamina paia

florcle . •
Lamina para

épée. . •
Luva para fio

retc . ¦ •
Luva para sa>

bre. . • •
Palheta, para

req uin t a
(cento^. .

Idem para sa-
xophone ba-
rytouo (cen-

to) . • •
Pistola "Bro-

winsi-1 » *

coinmissao

Miranda — Mas

Ç.HI

$:66

35$40+

3Í950

$100

$^3+

3-'$34a

S$^Si contra 3VI50

ifi$42fi

,10, 110 re  ... ...
110 relatório do ministro. U, esta. cir-
curiistaiiciia, parece, não abona mui.io.a
imparcial idade com que o
procedeu no caso presente.

O sr. Raviiumdo de Mira:
o objectivq ê diffamár c não aourar a

1:^O*sr'. Epitacio Pessoa — Assim, sr.
nresidente, tf comniandanle da Brigada
foi autorizado a comprar capacetes de
melhor qualidade do que aquelles que ,
sc haviam inutilizado, de sorte; que e |
uma falsidade affirniar que a ürigaaa 1

I comprou, nessa administração,, por pro- j
ço superior, capacetes .parjçilauiente

\ eguacs aos que havia adquirido an.c-
riormcute por preço menor.

Sr presidente: quiz trazer ao
do a prova material do-que estou ;
mando; e, com risco de ofterecer

! Veis nobres collegas o espectaculo;.um
taiito pittoresco, de uma ligeira liç.io
de coisas, trouxe ao recinto os capaçe-
tes cm questão para que os próprios
srs. senadores verifiquem a nnprocc-
dencia da insinuação a que me csiou
raferinilo.

'*r> sr. Raymundo dc Miranda — E
fer. muito bem. •-,' .

O sr. Epitacio Pessoa — :<os vive-
mos cm um tempo. sr. presidente-, em
nue a actividadé dos homens públicos
ru-isi qi'e se Iem de absorver inteira-
mente em rebater os botes d.i cahtmma
e da malédiccncia. (Apoiados geraes.)

Mas como em matéria de honestidade
neisoai. eu, e commigo, os nue me são

Sena-

aos

.- i, galante menina Gloria, filha.do1 sr.
Im-,o Fragoso, funecionario da Uibliqthci,»
'¦'^"a^sra. 

d. Belmira Teixeira' Elclulz!
_ a senhorita Maria da--Gloria; -Alvçs

de Mendonça, iilha do sr. .João Alves dc
Mendonça da Imprensa Nacional ; .
-Tiíiciiiin Zéin. dilectn e graciosa li-

lha do sr. Carlos Corrêa, fuiicciuiiario da
Associação de Imprensa ; f.

_ -, cahntc iiiemna Murma, dileçta ti
Ilu do sr. Luiz Corrêa, .zeloso funeciona-
rio da Caixa ficononiica desta .capital ;

L n Wcoliiida Fernandes BopUsta, cs-
nosá Ao sr. Antônio' Moreira llnptiíta.

— A rr.iaule Itulli, filhmlia do sr.
tenio Itcriiaidino Alitirncs .

_. \ interessante Onditin, filha da
va d. Georgsna du Lima AHonsq.

_ n sra. d. Ilnlila Uoçlia, esposa
ciiiilão Joaquim Alves Pereira da .

!_ n imellisciilc iiniuno Is-.rvira Kriclia-
,nü; filho do dr. üarhosa Uoartgues .ui-
'"-; 

Pas=a hoje o anniversario natalicio-

de iiiile, Maria da Gloria Lima Franco,

cwtrcitiosa íillin do activo amaiuiensc da

üibiibtheca Nacional, sr. Arthur de Lima

Franco.
_ Faz annos hoje n sr. Alfredo Ititten.

ceiirt, do comercio desta capital. Re aclo-
nado como é o ánniversaruuitc 110 nosso ai-
to commercio não serão poucas as felicita-
cO-s qne receberá por essa auspiciosa data;

1- Passou aiite-liontèm o anniyersorio
r.rtaücio da senhorita Juba Dias, liuu do
sr'. José Ribeiro Dias, capitalista.

>'.i * *

consideração
o" lado 

"pecuniário 
do projectò, ao qual

já áttendeu em scu parecer a honrada
coininissão de Finanças. ,

díí-.spondcndo a um aparte uo sr. Dan-
Aguiar, | (as j3,.vrvelo o orador explica que dc fa-
proprie; | ct0 nmuv\0 concorrerem officiaes nuulis-

liados e officiacs do quadro ordinário
do mesmo posto, aquelles caberá a pre-
cedênciii se forcin mais. antigos. Isto
afigura-se uma grave oftcnsa de disci-
plinn ao nobre senador por Pornámbii-
co, .porque afinal de contas não é jus-
to que esses officiacs que foram rcvol-
tosos sc vcjnham collocar em situação
du preeiniiiencia em relação aquelles
que se conservaram fieis a lega.idade.

Mas ao orador não parece razoável
que sc relembrem essas distineções de-
pois de uma lei de amnislia, e demais 1
é isto uma medida dc prudência adnii-
nistrativa, que levará o governo a evi-
tar que esses militares se encontrem
cm siuiação onde se possam fazer sen-
tir esses riiilindr.es.

Concluindo entende o orador que o
Senado deve approvar o projeclo, por-......_ i,a

poei?ou 
'anuisica 'de 

Suppé e põl-a em
'scena 

com uma nova- edição, que dos.

antigos colaboradores .guarda tao- su-
o popular Bertini.

A peça. com as substituições em

alguus papeis, lucrou cm outros, ficou
estacionaria. '.-,_. |p„mnn-

Bertini, caracterizado de D. »?mpO;
nio apurou o s recursos dc couucidadc,
òb-enifò exito tanto mais cffieaz quan-
to mais simples. . -"_

Ciuíictía Cesti, na protagonista, fez

esquecer a celdbrc baroneza no tocante
á parte vocal; falra-ia esquecer por
egual ua parte secnica, se o phys.co
alentado não prejudicasse algo a leve-
za da personagem. ,

(Maria Gioana assumiu o papel üe
Petrita. um lauto forçado para a sua

eictcnsfo vocal. Não obstante, corajo-
ainéute superou a acuidade da mus ca:

despendendo numerosos sons de altissi-
""'Vol-níf 

deu um regular Douglas;
Cavc-stri não destoou do conjun o, e
Ancclina Rubile tomou a sua conta dc

U " 
a esbelta silhuetal que

stere confiada a Annita lor-

Disse
Sylvio . ."

''"Viiuelle a quem. vindes .
nesta casa, l.wanta.la no eiiiiunho. d.

Historia, fôi um-eonstruetor cyclopico;
a obra que elle- nos deixou, toda çm
blocos, sem osmcrilliaincntos de ar le.

lembra os monumentos ^fVi&^
Aütoclltoriò como: os que, na (-,rt-^'1;

eram chamados eu-piitridas e usavam uo.

cabellos a cigana de ouro, \ uf-ira *

sua. tenra, amva-a com ternura c delia,

conto Aniheu, tirava a força prodígio-
sa que o fazia temido. ,

Quem. entretanto, o visse na ua,

lerdo, banibaleando o corpo flacido,
cwe com livros e paneis debaixo, do

braço, os. olhos languiilos de fadiga,

passaria por elle indiflercnte, sem sus-

peitar que aquelle burguez mal enjoi-
Sb e-molle; era o formidável niancja-
dor da penna. cujos golpes nos .períodos
dos adversários eram sonoros e demoli-
dores como os da lança de Ach.lles nos
escudos troyanos. .

Typo dc apparcncia pacata, .parecia

descer a vida na correnteza do desti-
no, como a folha, morta desliza ao leu
das águas, di esse "bom homem , sim-

plorio c canhestro, era uma força da

"?«S*bcm 
«m füho da terra, da nos-

fvíÁs^suâs qualidades, como os seus dc-
feitos, tirava-os cite da natureza.; Lyrt-
co até á plangencia, uma lagrima ven-
cia-o; meigo; uma palavra de ternuia
bastava ipara commovel-o; mas, sc si.
exaltava, era o ímpeto, o furor, e nau
havia contel-o no arremesso anioueo.

Ji depois de encarar a obra formula-
vel do escriptor morto, passai a elogiar
o escriptor vivo. •-.

O sr. -Coelho -Netto desceu da tri-,
buna sandatlo calorosamente, emquanto
o sr. (Ruy Barbosa encerava, a- sessão.

TUATAMUNTO 1)0 ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO..WIMNAS

E IMESTKNOS COM O

TRÍN01
DK

ERNESTO SOUSA

otttr ora es
"piita-nos 

falar do tenor Ciprandi, o

qual tornou o Gastão. Duí-oiir sympa-
thico e attralicntc, tão antipatliico e
irritante se nos afigurara, ua voz: e1 no

ee.to de um tenor a quem felizmente
a 

"empresa 
Vitalc restituiu o anonyma-

to da aposentadoria.
IA -eiiscchação foi brilhante c o cor-

po coral o a orchestra eutcndiam-se as
mil maravilhas.

?*i '

do

do

A sessão de bontem na Liga
Metropolitana de Sports

AMeticos

Extracto fluido dns tres no-
zes: Noz de Koln. Noz Vómicn
o No/. Moscudm contendo nlniTu
a MEí/ISSA. o ANIifi o o GKU-
VAO—DXSEHPSIA.' ANEMIA.
DEBILIDADE NERVOSA. Mus
dicestõns, nino hálito, peso do
cstomiiRo. dOres do capeca.

e falta do nmietito.
GRANADO &ü.-l°deMiu'C0.14

Sporte
TURF

An-

viu-

do
Roclíti

quanto delle nenhum prejuízo rcsult
para os officiaes do quadro ordinário.
c o ônus que traz para o 1besouro e
relativamente insignificante desde que
se conveiu cm adoplar a emenda da
comniissão de Finanças que exclue toda
e qualquer responsabilidade pecuniária
da União anterior á data da lei.

Ainda falou o sr. Lopes Gonçalves,
dizendo que votará a favor do proje-
cto. achando, entretanto, que a ainnlsljià
devia ser absoluta, sem a restricção .rc-
íerente a vencimentos arrazndos-, jtil-
gada por s. ex. inconstitucional.

'E assim ficou encerrada a ultima
discussão do projectò, cujo substitutivo
será approvado hoje.

Já era 'tempo I
—a-o a» o—¦'

Realizou-se hontem sob .1 presidência
,1, s No" de Carvalho., secretariado t-ck
,r Mario de Castro, uma sessuo ordma-

r,V do conscllio director da Liga -Metropo-
'"u"^. 

Cesta propoz que. .nos casos de

invasão de campo iiiarcarsc.a novo encou-
tro nara o res ante do tempo, salvo nos

casos de indisciplina dos- dois "teams", en.

que ambos perderão os pontos, c na. ul-

disciplina dc um dos clubs, cm que este
ocrílerá os pontos. , , ,".-.-.

() sr. Couto Souza, depois, dc historiar
longamente 03 factos, decorridos nu cam-
no do Fluminense, domingo plissado, ue-

clàrou que o Flamengo .se conforma .com
a .iiiiiullação do jogo. wns que isso Íoi rc-
solvidi) cm virtudii dc lei.

O sr. Xorbcno Ililtencourt declarou que
absolutamente nio foi o autor da lei em

questão e que, pelos, estatutos, cila iiifç-
vigorar durante doislizmeiite tem que

Miranda

309000

1ÍS00

2?30O

3$3oo

6fJoo

30?ooo
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piiilo Ottoni

ligados; entendemos quo nao se deve
deixar que medre á sombra da mdine-
rença publica qualquer calümma. ane
nos vise golpear, sinto-me obrigado, |
mesmo expondo-ms ao vexame de estar 1
anui a cxhibir capacetes de soldados,
sinto-me obrigado a demonstrar a v. cx. ;
e no Senado une isto nao c mais do |
nue uma suspeita infundada e gratuita
atira-la contra um homem que couta
mais de 40 annos de serviços rclevanr
tes ao paiz. (Multo bem. Apoiados.)

\ comniissão não enxergou centenas
e 

"centenas 
dc artigos cm que as vanta-

^cns da Brigada foram incalçtnaveis;
era preciso, era necessário aos seus
créditos, era indispensável a sua argu-

acliar um, um ao menos, cm oue' izo. Pois vae ver o Se-

XASCIMEXTOS
:\chã-s'e enriquecido o lar dn 1° tenente

Manoel Correi ds Arruda, su.i-5ccrci.irio
do Collenio Militar 'lesla eapilal, c il»
A. Ida Pereira de Mello Arruda, caiu _o
nascimento dc scu galante tiilimlia Joio
inlisla. nascido a 22 An corrente.

O ditoso cv.il tem recebido por eíse mo-
livo muitas fclicitacúea das iiiininicras pes-1 ^a Setembro, i-'4
seas do s-.u a-.nisaJe.

K-li em festa o litr do major João Can-
dido da Silva e do d. Zilda Guimarães
Silva, pelo nascimento da interessante l,ea.

O prompto allivio da tosss
XAROPE DK LIMÃO BRAVO E* 

iiitOMOFOKMlO DE QUEIROZ
Fabricado pela Socicd. Prod. Chim. L.

ijue.ron — S Paulo
De todos is medicamentos que têm fido

expostos á vendi é esle xarope o que
rcuii" na sua composição tudo quanto a
terapêutica encerra do mais apropriado

para combate- as mulcstias broiieopuiiiio-
"""'um 

poderoso CALMANTE ou SE-
DAT1V0, c, como tal; allivia a tosse mais
pcrtin.-iz, ineMiio que se. trate da tosse dos
tysicoi ou da asma. .

V venda em todas ai drogarias. Dcpo-
^i^rln ;:o Uio; Liiiza Queiroz; rua flieo-

sentou
qüC,

com t uni
querito*
Içados com cercas

ProfilRoü di
que

lei

(J 71A2)

TiS\X RAC para senhoras só na Casa
ÍWL9A3 D:iv;d Ferro, á rua Sete

hora do cx-

nttestado

H?oSo j

i$96o'

3$ogo

55356

:o$iSS

3i$-30
I cia,

;óíi3(jl Uouvessçj prejt

¦ ll|l> «*» «1 T»

RADTISADOS
Voi liaptisado, na matriz dc JCossa Se-

nlwra da I.uz, o inncceiite llernani, 11II11-
iiha do tenente honorário »lo líxcrctto A*iul-
plio Jnnvrot Júnior c de d. Cecília Moraes
,1'l'c.i Janvrot, i-í f.dlecida. .

Voram padrinhos o sr. Antonui l-crrçira
(VKça junior c ti. Amélia Janvrot ul*.ça,
comn n",.rc-;cntant.j da madrinha; d. Ceei-
lia lleirina da Ounha Tortusal \ ieira, rc-
sidente -eiu Fòrtuital'.

«! * í

ENí1 ERMOS
Acha.se srr.vcn-.ciite ínfermp. o dr, Mer-

'vai dc Gouvêa. -.

Noticias de Portugal !
Lisboa, 23 (A. II.1 — O sr. Leotte

do Rego, commandante da Divisão Na-
vai que acaba de regressar do norte,
conferenciou dcmoradainente com o che-
fe do gabinete, sr. Antônio José dc
Almeida.

I Lisboa; 23 (A. H.)
Ton.iella:"Üm indivíduo, cuja identidade ainda
não é bem conhecida, ápproxiniándo-se
hoje do chefe da estação da estrada de
ferro, com elle questionou por uni mo-
tivo qualquer. Depois, num gesto rapí
ilo, atirou para dentro
bomba que ao explodi
riamciilc .1 bilheteria •
duas Biisõcà.''

a?rj0Ssr 
Miranda falou sobre a mudança

dc uniforme do Andarahy. A. seguir apre-
uma proposta sohre juizes, afiiii.de
ultima hora. possani ser escolhidos

iniücs associados dos clulij.
poi.', o acto do sr. «enrique Santos
se iiCROii a actunr como juiz-no Ç"c01",'°' ' 

Eliristovão-Ainerica, sendo dçsçortez
director da Lisa ; pediu .um n,

Cropoz que os campos sejam ro
11 cercas de 2 .metros dç altu.a,

afim de impedir apcdrcjamonlo dc jota-
dores e aliRrcs-So de juu.es. lernuna í.I

zeidb ümagSproi'osta sobre ^V^°^
ces -coiiféssando dar a mao a palmatória
pur ter sido o relatur que occciloa
em visor. . ,

O presidente, terminada
PeJieiitc, declarou não receber ns propôs-
tas sobre suspensão dc íoiios porqus o^

cstatuton não o pcrntittein. ... .
Sobre o pedido de demissão de juiz do

sr. Gomes de Paiva; o sr. Miranda ora,
declarando ser cile, demissionário, um in-
competente. O sr. Carrão dcicndeu o juiz
c lavrou o seu prolc-lo contra
que -o sr. Miranda llio quer passar

O sr. Ribiiro declarou o sr. quine.-,
de Paiva um dos bons juizes da I.iga .e
rcsaltou o grande serviço prestado por elie
ã I.ika acurando ua partida b. Christovão-
Botafogo; .... f' .

Foi recusada a demi-:sao uo sr. uonies
I de 1'aiva. . r .,, .

Foi recusada a remunera do sr. Ouillicr-
r. e Witte do cargo de juiz.

O inquérito nara aourar n resronsahili-1
I dade do sr. Henrique' Santos 101 appro-
1 VílfÍ0 .
I O sr. Paulo Buarque foi eleito para a

conunifãd de Uiskct-liall. i
O sr. Murtinho ..protestou contra a cir-

I cunistancia da maior* Aià nícmbros da
Informam dc maioria não se acharem presentes e terem

I abandonado o recinto so o occupando para
f;-7c; politica1.

O sr. Xnrberto declarou nue a minoria
tambem é culpada mas que o facto a ver.

"o"sr'. 
Costa protestou lambem velicnien-

temente contra a falta de cumprimento uo
dever dos representantes ausentes.

\ minoria ficando cm maioria, 'lecilc
parte dc propostas de Ptimcoes pe-
st-a coniroissâo de "footoall' da f
salvande es so«cs dc villa Isabel.

DEiinv-oLun
iPara a corrida que domingo .jiiojúino

será realizada no prado do Itainaialy
foi organizado o seguinte (programma :

(Parco Seis dc Março" —< lyspo «jç-
tros — i :noo$ooo — b.scopeta, 51 Iii-
los; Dictadnra, 53; Hebe, 45; Ucro-
des, 5 3; Espoleta, 531 Diamante, 5.1;
Comiuisladora, 33; Aiglou, 5J i 1'abula,

°Í'arco "Supplcmenlar" — 1.500 .me-
tros —• 1 :ooo?oòo — 'Baliia, 50 Itilos;
Histórico, 47; Dliss, 5=; Pálta, 50; bi-
cilia, v, Vanguarda, 5c; Kalko, 52.

Tarco "Itainaraly" — í.fioo metros
— 1:2008000 — l-or.-.l Caniung, 5.1 i;'-
los; Insígnia, 50; Yvoniielle, 40; Ale-
gre 53; Scamp; 5-'; Beatriz, 53.

Parco "Dois dc Agosto" — 1.600
mctros — Velhinha, 50 Unos; Aragon;
53; iDionéa, 5-; 'Miss Linda, 4" ;/"'•;
jestie, 50; Bcllc A-ngevinc, 52; Kojal
Scotch. 52.

iPâreò "Dr. Frontin" — 1.750 me-
lros _ 1 isocÇooo Campo Alegre, 53
hilos; Argentino, 5JI Marvellous, 5b;
Cuido Spano, 51. „

Parco "Dezcsele dc Setembro —
1.700 metros, — i-:300900o — Mogy
Guassti', 52 bilos; 'torci Çanntngt 5.);
Paraná, 52; Cuylacaz, 51; Monte Uiris-
tü ti'í •'"Grande 

iPremio lutci-nacional" —
a.000 metros — ,i:aoo$ooo — Eicrrot;
34 Uilas -, Battcry, 51; Sultão, 54; Fi-
dalgo, 50;•Pareô "Velocidade" —.11.500 metros
_ 1 :ooo$ooo — Naidii, 51 kilos; Pis-
tachio, 52; 'Minas Geraes, 50; Btieuui
Aires, 52; (Eranoitii 51.

V

FOOTBALU

(R 8Ú92

da estação unia
daiiini ficou fi-
Fórãm icitas íprnnde

ijid.r
divis

FLUMINENSE I'OOTBAI.Ii CllH

Para o training que se realiza" heje,
entre o primeiro e segundo fiioi»', °
captttin escalou 05 jogadores abaixo, e
solicita por nosso intermédio p-'Compa-
recimento dos mesmos na sede rio 1- ao,
ás 3 lioras da tarde em ponto.

Antecedendo este ir<wii«S "««»
exercirio de gymnas.lica sueca, -•¦'

direcção do sargento. Galvao.
O captain communica que -' 

; 
';'

rão parte no raining os <-;'"• 
^

fizerem exercício dn gyimustica suecu.
A. Ramos

Soutello — Kozadas ,'_ 
Ittlinlio — Travcsçdo
\.„.,;o., — l-raiiciH.-n •-•

~ Ma Nilo ¦¦- Paulo
Oscar

Portella — A.
Freire — Moacyr

Reynaldo — Dimas -- -¦

Reservas — Todos 0.
ptos nesta secção. ... ki- A' noite, haverá, hoje, no H«B
do Club. mais uma sessão dc patinação.
A cntnidn «6 C- permiltitla aos -ociuj s
rcsp.cctivas famiüaa.

Oscar
Nogueira

Viilcla
_.. Pedro
oâo - Un? r*

Milton
s sócios inseri-

-'^.-ÍSÍSíu^Sjií--^-— -*
UÍ>
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CORREIO DA MANHA S Quinta-feira, 26 de Outubro de 1916

A ol?ra RocKefeller

n-TECoÚHONÍEM
tjji MISSÃO SCIENTl-

FICA AO RIO
0nseri,£^^mm

scientifica da.,,„,,..¦,, luiilcin no
"'' • V,i,ia missão

tio yciu ".Í^Vkèfellcr, e essa missão,
irias suninudades. scien-

comi "

am

Fundação Kocta:

,,-Jéf soliTn direcção do cir.urgião-môr
7f: «ercito norte-americano, o general
wii-ni. Üortias, era esperado por nu-
W ' 

í ^ilicos :l«.tr cios; represe*,
antes do inundo official,. etç.i ••
-F«ii missão, que é subsidiada,

tem -orr.ssn nu ,
Fundação Rocklctler,
tudar :.s causas, disseminação
tos du febre aniarclla
cas, e promover,
"l" ' -..." campanha permanente e

pela
fim w-

 e effei-
nas duas Ameri-

auxiliando ,tanto
meios a seu ai-

";;;;";-.-;""•'coül'ra'"o"'l.orrivcl. mal do
vmln-ò liéi-ro ein todo o continente

Mm" nome ilu «ot erno
bordo cumprimentos

apresentou
.le boas vindas aos

,.- , os da missão o dr. Carlos Scidl,
,, ,',li niesiuo se eiitrclcve cm pales-
¦ com o general Goi-gas, sobre as-
,.„„tos (jue sc relacionam com os
,-•( i serviços de hygienc. mostrando-
." 

'nnssu 
illustre hospede muito bem

mio com os 'Indos esta-
, .. que SC referiu .) dr. beidl.

Acompanham o general Gorgas, sua
cvinii. esposa e os drs. Th. C. Lyster
,."\Vn. U. Wrightson, alem dos drs.

J-uui (l-.iticr.cz e llenry Carler, que fl-
caram na ,ll,:'
missão';

O Ki-neral Uor

<l

nn;
ti

Bahia, já cm serviço da

com
par:.

Corsas foi o chefe da
,., K.iiissí.p .le estudos de epidemias e
respectiva propbylaxia, durante dei
niiiios na consirucção do canal de Pa-
iiamáV « daqui seguirá, jiintaniente'seus 

companheiros de cruzada,
us Estados do Pará e Amazonas,

eni visita aos nonos e cidades do in-
terior desses I-.sl.idos, que serão obje-
cio de demorado estudo.

Alem do dr. Carlos Scidl estiveram
i-u cáes os drs. Graça Couto e Tho-
in.,/. Alves, da Saude Publica;, uma
commissão de médicos do l-.xcrcitq. de
que fazia parte o dr. Pedro Vieira,
director do llospit.-il Central, e o pro-
fessor Háckcr, taniliciii da Fundação
.RocUft-Hcr, c (pie já ha tempos se en-
cinilra no Brasil, combatendo a anky-
losloiiiiase no Estado do Rio.

De bordo, em vários automóveis,
sí-guiram o general Gorgas c seus com-
panheirus para o Hotel dos Estrangei-
ros. onde (oram, á tarde, muito visi-
tados.

HO WTRBPOSZOsPB S..DIOGQ+,

üm botequim que funeciona sem
, licença

¦ - . dos
do

AVI ESCOLA TIRADENTES

Uma conferência sobre 6
"Slodj"

Renliza-sc hoje, ás 4 da tarde, na
Escola Tiradentes, a 2' conferência
dns da série promovida pelo Centro de
Professores Primários Muniçipaes, afim
tle tornar conhecido entre nós o Slodj
educativo.

Será orador o conhecido professor
Moreira da Cosia, especialista 110
ass-.impto, (|tie disserlará sobre o
Fcrrumental do slodj, illtistraiulo sua
palestra com a apresentação dos instru-
mentos usados nessa importante disci-
plina escolar.

O Centro de Professores Primários
Muniçipaes convida para essa couferen-
cia o magistério desta capital e todos
os que se interessem pelo asiiuipto.

A linha telegraphica do contor-
no da bahia da Guanabara

Coiiimiinicam-nos da Repartição Cc-
rui dos Telegraphos, cm dala de hon-
lem:"Inaugura-se hoje a linha telegra-
phiea do contorno da bahia dc Gtiaua-
bara. construída entre esta capital e a
do Estado do Rio de Janeiro por de-
terminação da actual administração .da
Repartição Geral dos Telegraphos, no
intuito de assegurar o mais possível o
liom êxito das conimúnicáções telegra-
pbicas para o norte da Republica, cujo
serviço era escoado normalmente, pelos
cabos submarinos lançados entre esla
cidade e Niclhcroy, os quaes eslão su-
jeitos .1 interrupção em conseqüência
«le aecidetitcs muito coinmuiis devido á
natureza do meio cm que se encou-
tra 111. .

Para e-:se effeito foi rcul-.zado o ne;-
cessar-lo estudo para lançamento da li-
«ha terrestre de contorno ...da .bahia,
passando por S. Francisco Xavier,
Magé. e eui ponlo da linli:i"ferrea ijhc
liga Porto das Caixas a Nictheroy, a
qual. sobre ter uni caracter de provi,
dericia, alliviaria cm caso de acciilente
nus cabos, o volumoso trafego que le-
ria de ser feito pelo circuito de Bello
Horizonte.

Desde 18(15, portanto ba 50 annos,
acha-se ligada a cidade.do Rio de Ja-
neiro á de Nictheroy directamente por
uma linha mixta, aérea e submarina,
atravessando esta a bahia de Guána-
liara. O respectivo traçado" que, até
1.in.., passava peja ilha do Governador
c Ponta da Pedra, foi nesse anuo sub-
stitiiidò peia vereda Cáes Pharòux,
Gragoaiá c, em iqop, pelo traçado
Praia de Santa Luzia-Gragoatá.

Em qualquer dessas variantes de
travessia submarina houve vários acci-
diiilcs, que a Repartição, por seus pro-
prii.s órgão, procurou remediar, não o
tendo conseguido em absoluto, cm con-
seqüência de ser fortuita a causa eííi-
ciente dc taes interrupções."

r»,»lf,Hr
AV! CENTRAL DO BRASIL

Instrucções sobre o serviço
de viajantes

Xo sentido de justificar o niiginciitò
das cadernetas kilomeiricas- usadas na
Central do Brasil, baixou o sub-director
da Contabilidade, a seguinte circular:

Cadernetas kilomeiricas — As cader-
nelas kilometricas, (pie, de accordo com
a circular n. 455, de 14 de dezembro
de 1015, desta Divisão, forem ciuittidas
cm substituição de outras vendidas a
representantes de casas commerciaes,
¦pastam a ser fornecidas, á vista do au-
giuento do preço do papel, ínedianle o
paga me 11 to dc 4$ooo cada uma, e não
de 21.000, cento determinava essa cir-
cular. (P. 11.513 — Circ. ant. 477).

Trens de luxo — O passageiro que,
munido de bilhete de ida e volta para
trem commuin, qúizcr viajar em trem
de luxo, é obrigado, pelas ordens em
vigor, a pagar a diífcrcii.a de passagem
respectiva, que c cobrada em talão
11T-. 11.

Taes passageiros, além do pagamento
dessa differeiiça, devem adquirir bilhc-
tes para poltrona ou camarote.

Para facilitar á Contadorin a fiscali-
za^ào da venda dos bilhetes para poluo-
na ou camaroie, 05 agentes indicarão
numero dcslcs bilhetes no BT 11, qua
extraírem;

Fosses para empregados — Os srs.
sub-ilt redores, intendeute, secreíavio c
tliesoureiro podem conceder, nos pro.
prios cartões de assignatura mensal com
abatimento, permissão para os einpre-
gaites viajarem ua Unha geral e na au.
xiliar, quando, peio local em que resi-
direiu, precisarem viajar lias duas 11.
nhas paia trabalhar. (Circular 11. 43,
de 30 — 9 da dircctoria. Circ. aut
483).
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E.U.TA DE PAGAMENTO

-" O boicotam do tntrtpostti
O9 leitores conhecem ò Entreposto

de S. Diogo? Naturalmente que sim,
pelo menos de nome. Todos sabem
perfeitamente que não chega a ser Ia
nos confins do Districto Federal. E
aqui ineniso, num dos pontos mais mo-
vimentados no perímetro urbano e
onde, por força das circumstancias, de-
veriam andar — não affirniamos que
andam — muitos fiscaes da Prefeitura.

Pois bem; nesse ponto da cidade, no
perímetro urbano, com muito nioviiiien-
to e com ou sem fiscaes da Prefei-
tura, ha 110 Entreposto de carnes ver-
des de S. Digoo, numa repartição mu-
nicipal, portanto, um botequim que
ítincciona sem licença.

No quadriennio .passado, um cidadão
qualquer requereu da" Prefeitura, uma
licença para -montar um botequim no
Entreposto. Esse requerimento seguiu
os tramites legacs c, chegando ás mãos
do administrador daquella dependência
municipal, teve informação contraria, o
mesmo acontecendo com a sua passa-
Bem pelas mãos do agente districlal da
Prefeitura. Apezar disso, a licença foi
concedida e o botequim immcdiatamen-
te montado. Para que isso sc desse,
porém, houve uma cláusula, que íoi
acceita e que era a de não serem ali
vendidas bebidas alcoólicas.

Passados, porém, alguns dias, come-
çaram a apparecer as primeiras garra-
fas de cerveja, que depois, por não te-
rem extracção, foram substituídas -or
outras de bebida mais accentuadamenle
alcoólica... Com isso. vieram os pri-
ineiros distúrbios, sendo preciso, a per-
iminência de unia força de policia, para
acalmar ns ânimos exaltados...

Terminando esle anno o prazo da
licença, o propreitario do botequim rc-
quereu a sua renovação, Foram pedi-
das novas informações, sendo nova-
mente contrários os despachos do ad-
ininistrador do Entreposto e do agente
da Prefeitura.

Isso deu-se ha oito mezes, e lia oito
mezes que o botequim está funccio-
liando sem licença.

m 1 em » ¦

O morto do auto 1.382

O seu reconhecimento pela
photographia do cada-

ver recomposto
Foi, afinal, estabelecida a identidade

do joven que há dias falleceti dentro
do automóvel n. 1.382, quando este
vehietilo passava pela estação de bom-
beii-òs de Oesle, na praça da Ban-
deira.

O faeto foi por nós largamente divul-
gado. Ura moço, de 21 annos presu-
niiveis, tomou o auto 1.3S2 na rua
Maraiiguape c mandou locar para São
Christovão. Em caminho sentiu-se mal
e veiu a fallcccr.

O corpo foi removido para o Necro-
terio, autopsiailn e dado á sepultura
como desconhecido, tendo sido, porem,
pliotographado depois de recomposto.

Hontem compareceu 110 Necrotério o
sr. Júlio VSrissac, jornalista, que pela
photpgraplna r.ue lhe foi mostrada re-
conheceu o seu filho Percival Brissac,
de 21 annos, solteiro, natural do Rio
Grande do Sul e residente á rua Vian-
na 11. 52, em S. Christovão.

O joven Percival era linotypista. O
seu pae ficou profundamente sentido
com a perda do filho, que desde sabba-
do dcsapparecera de casa.

— fj f—. » —

Por pilhéria deixou o braço do
defunto em poder do senhorio

O caso do Phenix

QUEREM FAZER DQ
THEATRO CASA
DE TAVOLAGEM

O sr. (Djalma Monteiro é uni
felizes arrendatários da jogatina
Rio. Ex-dono dos Bohemtos e banquei-
n> do "Cercle Federal.. do "Cercle Epa-
tant" e do "iPalace Club", quer agora
transformar o Phenix em casa de tayo-
lacem. Essa infeliz idíea do jogador te-
lizardo tem sido- combatida por toda
gente sensata.

Pois o sr. Djalma aproveitou, agora
o momento para desalojar. o Theatro
Peoueno do .Phenix. Servindo-lhede
pretexto a mudança dc Fátima .Miris
do Republica para o elegante theatro
da rua Barão de S. Gonçalo e vendo
que a empresa do iPequeno nao accc-
dia aos seus desejos, porque tinha, com
elle, contrato serio, o sr. Djalma usou
de violência. Primeiro apresentou-se
no .Phenix com um bando de capangas,
que transportou num automóvel. A em-
presa pediu intervenção da policia,
comparecendo um commissario e depois
o próprio dr. Albuquerque Mello, que
o -sr. Djalma recebeu com despreso. A
autoridade reagiu e o intimou a retirar
a capangada. Isso foi de antc-hontein
para hontem. O Phenix ficou guarda-
do pela policia e a chave entregue ao
vigia. Hontem, pela manhã, o sr.
Djalma foi lá, illudiu o vigia e de .pos-
se da chave fechou o theatro, desapna-
recendo em seguida. Houve quem o vis-
se carregando embrulhos, acompanhado
deoutros indivíduos, entre elles o sr.
Eduardo; Corrêa. Ora, os artistas do
Theatro iPequcno têm no Phenix, todo

seu vestuário, jóias e outros objectos.
Quem os garantirá I Por sua vez ar-
tistas como os srs. Joaquim Miranda e
João Barbosa, têm, 110 Phenix todo o
material .preciso para caracterizações
de paípcis que iam desempenhar para a
"Guanabara films", com que tem con-
trato. _. ,

Pela violência do sr. Djalma esses
artistas soffreram prejuízos graves e
assim vão constituir advogado, .moveti-
do contra o feliz jogador unia acção de
indemnizacão por perdas e damiios.

O sr. Djalma pediu manutenção de
posse cm juizo, allegando que o Phenix
estava em poder da empresa do lheatro
Pequeno. ,.

IPor sua vez, a empresa -pediu aiianu-
tenção de posse, declarando o meio vio-
lento pelo qual o sr. Djalma se após-
sara do theatro, juntando como do-
cumento de valor uma certidão do de-
legado -Albuquerque Mello.

•A queslão está neste pc. Ve-se cia-
ramente qual a intenção do sr. Djal-
ma: transformar o Phenix numa casa
de távolágéni, -Conseguirá ?

A -propósito dessa momentânea que-
stão falamos hontem a um dos emipre-
sarios do Theatro 'Pequeno, o sr. Luiz
Edmundo.

Disse-nos elle :
— Quando o sr. Djalma arrendou o

Phenix não foi para explorar ali em-
presas theatraes. Elle poderá declarar
quantas vezes, quizer que não falamos
a verdade, que ninguém levará a serio
as suas declarações. O plano dc arren-
dameiito era para fazer funecionar, ali,
um grande club de jogo, que matasse
definitivamente os concorrentes que
vêm fazendo mal terrível ao Palacc-
Club, ao Cabaret Bohciuios e ao Cercle
Federai, todos tias mãos do mesmo sr.
Djalma. Os jornaes atacaram o plano.
Era necessário que sc desse iiinasatis-
facão aos jornaes. Depois.,. O lhca-
Iro Pequeno começou a funecionar. Não
tardou muito, porém, que um amigo do
sr. Djalma nos procurasse e, muito ma-
íihosamente, 1103 dissesse: — Ora, isto
por aqui seria uma belleza si sc fizesse,
em cima, 110 "foyer", uni salão de
ensino', como na Europa; com uni ro-
tulo dc sociedade civil, um joguinlio,
uma roletinhii, uni bacaratziuho, 11111
sete e meio "chie"... Vocês só teriam
a lucrar com isso, porque o Djalma e
cavalheiro... Isso de theatro não pega.
Numa noile uma banca dc bacarat pôde
dar vinte contos... Vocês são creanças,
não conhecem as difticuldades da
vida... .

Mephistn não terminou a sçcna de
séducção. Fizemos calar Mcphisto: —
Não. Absolutamente não. E accresccn-
támos: nem adniiltireinos que esse at-
tentado se verifique, mesmo que aqui
dentro não estejamos.

Resultado — unia atmosphcra dc rer
serva, de desconfiança e, depois, de
hostilidade, por parte da empresa ar-
rendatária, para coniuosco. S. s. -ltavia
tomado o pião na unha... Pouco nos
importava. A empresa estava victoriosa.
Era em setembro. No dia 30 o nosso
livro aceusava a renda, dc 35 coutos
bruto, lira um triumphal -

Mas a roleta pódc dar isso cm menos
; de 24 horas... Emfim não tardaram as

represálias para uos desgostar, . para
arruinar a empresa, para nos atirar a
rua. Pelo nosso contrato, elle, arren-
datario. obrigara-se a pagar os nossos
annuneios nos jornaes. Os jornaes co-
nieçaram a receber em vez. de tres,
duas cõluiunas, depois uma só columna.
Em pouco — havia jornaes que não
recebiam nem uma columna de anniiit-
cio. - .

O sr. Djalma fazia constar aos ar-
tintas que o lheatro ia fechar, pois para
ali ia uma casa de jogo. O aclnr Olym-
pio Nogueira, por exemplo, abandonou-

1 uos não se julgando garantido,..
I F. terminou:
! Montem o sr. Djalma chamou-me e
I pediu o theatro para nelle, sexta-feira,' 

inipreterivelintnte. estrear a companhia
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>Seis acios de intensa vida dramática cruel

Protagonista Miss Florenoe Eieed
Uma sublime lição de moral

Acompanhando passo u passo as nincbiavellcas combinações
tios jogadores prollssionaes, couhecareis a scemelha deter-
nniidtiio do PE10K VICIO - Os melhores artistas da casa

l\ithé collaboram neste drama
Um fllm de alto valor pedagógico :

Como se educa em Portugal
O Instituto Moderno do Porto

Vista garal—As aulas, as salas, os spoits, a instrucção mi-
litar, os passeios, reíeiiorios, dormitórios cto.

\ FA THErJÕRNJLL
• apresenta noticias mundiaes sobresaliiudo

O duello entre duas locomotivas
FLUMINENSE JORNAL

apresenta: o aceordo Paraná-Santa Catlia-
rlna — o Campeonato do Remo e o

Juramento da bandeira paloa volunta-
rloa de manobras
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O DEMÔNIO DO CIÚME

Allucinado, o torneiro .ara a cabeça
da esposa com uma Ma e lenta

suicidar-se em seguida

Uma viagem audaciosa

DE PONTE GRANDE A
BUENOS AIRES

Eis como conta "La Nacion"- ã ar-
rojada viagem que dois jovens paulis-
tas acabam de emprehender, indo a
Buenos Aires, por via. fluvial, em mu
barco de diminutas proporções:"Depois de uma accidentada traves-
sia de mais de tres mezes, chegaram,
procedentes de S. Paulo, os jovens bra-
sileiros Augusto e Gregorio Prate3 da
Fonseca, que percorreram a distancia
de 4.800 kilometros, por viai fluvial,
que separa os pontos extremos.da via-
gem, embarcados em uma canoa . sem
abrigo, e expostos, portanto,, ás incle-
mencias atmosphericas e á inhospitali-
dade das regiões deshabitadas., e selva-
gens que tiveram de atravessar.

E' essa seguramente uma das mais
interessantes façanhas sportivas que se
realizaram ultimamente, porque não se
desafiou, aqui, o perigo de uma hora
nem a fadiga e o cansaço de um dia,
mas empregou-se, durante mais de tres
mezes, uma perseverante vontade de
alcançar o objectivo da viagem, sem
desmaiar ás múltiplas contingências e
accidentes que os excursionistas soffre-
ram em seu caminho.

Com um propósito exclusivo de tu-
rismo, os jovens Prates, acompanhados
por dois práticos, embarcaa-am em São
Paulo a 7 de julho do corrente anno,
em uma canoa que baptizaram com o
nome de "Bandeirante", a qual con-
dúzia, além do estrictamente necesario,
conservas e armas de precisão e de
caça,

A embarcação tinha sete metros de
comprimento por um metro e 40 «e
largura, sendo o seu calado de 70
centímetros com toda a carga. Nenhu-
ma comniodidade apresentava para
proteger seus tripulantes contra a in-
temperie, pois carecia de todo resguar-
do, mas, em compensação, reunia todas
as condições de solidez, exigidas pelos
arrojados excursionistas. , ,

Iniciaram a viagem pelo rio Tietê,
affluente do Paraná, encontrando aos
160 Mlomctros de percurso o salto de
Ilu*. Mais adeante, e depois de vanos
dias de navegação, chegaram ao salto
de Avauhandava, que não puderam
tvanspor embarcados, pois não existe
braço pralicavel por onde possa aven-
turar a mais pequena embarcação. Em
vista, de tal circumstancia, a canoa foi
conduzida para terra e carregada, cm
unia carreta.

Mais adeante, os jovens Prates tor-
naram a encontrar novos saltos mais
pequenos e corredeiras, que transpuze-
ram por via fluvial.

¦Entretanto, tinha-se modificado total-
mente a paisagem e a canoa cruzava
a força de remos, pois a corrente nao
era sempre violenta, em regiões de mat-
ta virgem, povoadas por tigres c outras
feras perigosas. „ .

Fitnccionavam diariamente as «in-
chesters" de bordo, já fazendo alvo
nos olhinhos dos jacarés, já buscando
ao longe alguma, ave para variar o
"menu" do dia.

Km terra organizaram caçadas mais
difficcis. entre ellas a de tigres, tendo
conseguido matar quatro destas peças,
cujos couros foram conservados.

Os mosquitos torturaram-nos durante
um longo percurso da viagem e um
dos pdaticQs adoeceu de uma febre tao
pertinaz e alta, que teve de regressar.

O grande salto da Guayra poude ser
admirado pelos excursionistas e apre-
ciado em seus diversos aspectos. Nova-
mente a canoa foi trasladada para.tçr-
ra, calculando-se que, ao todo. viaja-
ram desse modo uns cincoenta. kno-
metros. _

A' série de preoecupaçoes dos via-
jantes se acerescentou nestas altnras.a
da guarda nocturna, pois pela região
se advertia a presença de Índios arma-
dos, cujas intenções não podiam ser
adivinhadas.

Até o salto da Guayra a canoa Ban-
deirante" passou duzentos e doze sal-
tos e corredeiras, sendo -mister uma
attenção constante para evitar o excesso
de velocidade da corrente e os escolhos
que appai-eciam á flor d'agu.T.

E assim, de peripécia em peripécia,
só a 6 de outubro, depois de tres me-
zes de perigosa viagem, ^se encontra-
ram á visla de Rosário.'

— » má * 1
OS TRESNOITADOS

ITÁLIA FAUSTA E AS SUAS OBSER-
VAÇÕESJBRE O ISSO THEATRO
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Itália Faiuta, no papel de "AnlCgona''

O "Correio Paulistano", em sua
secção Palcos e Salões, deu á publici-
dade um tópico de uma carta dirigida
por mu critico thcatral da imprensa
desta capital á applaudida artista Itália
Fausta, que tão brilhante figura desem-
penhou no inicio dos cspcctaculos do
Theatro da Natureza, assim como ás
observações que, em resposta, fez essa
distineta artista sobre o nosso theatro.

E' a seguinte a publicação do "Cor-
reio":"Um illustre critico thcatral, que
ocetipa honroso posto na imprensa do
Rio, dirigiu á distineta aetiiz Itália
Fausta uma honrosa carta, em que la-
menta o seu afastamento do theatro.

Dessa carta, que conseguimos ler,
transcrevemos o trecho seguinte:

Tive hoje noticias suas incompletas,
noticias dc uma grande estrella obuiit-
brada pelo eclipse de uma reserva e
um afastamento intencionais. Eu, que
amo o bom theatro, a arte pura, lameii-
to esse eclipse, sentindo que a primeira
figura da scena dramática no Brasil
não continue no palco, ensinando o
que é interpretar os grandes papeis do
tbeatro universal."

Em resposta, entre outras observa-
ções sobre o theatro, escreveu a íeste-
jada artista:"Apregôa-se muito a indisciplina dos
artistas nacionaes. .Mas não se pro-
curam as causas dessa indisciplina,
para a debellar. Artistas revoltados,
ha-os em todos os theatros, desde a"Comedie". E ha-os como ha empresa-
rios relapsos. O que trena uns c outros
contra possíveis desmandos são os con-
tratos, cujos cffeitos encontram garan-
tias em lei.

Porque não sc estabelece aqui o re-
gimen contratual, por escripto, nas em-

IEx-agenté da Segurança 1'ublic.i,
actualmente trabalhando na. 4° secção,...,  . »•- .11.-:.,
do Correio Geral, Vicente Wanderley, ! l-atuna M.r.s. Nao era uma pilhéria,
durante alguns mezes morou em com- j O sr. Djalma A»V£"P.f„°;.da de hoje

modo da casa .,o<j do boulcvard Vinte ipara "evacuar íf^K^g
c Oito de Setembro, cm Vilia Isabel, te,, e. nos pedia .que 11.10 es.iiieçessçiiios

nas proximidades da. delegacia do
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districto policial
Retirando-se ha alguns dias, sem ha-

ver liquidado contas com o st-nhorio,
Domitigbs dos Santos, deixou ali em
deposito uma caixa, declarando que,
cm, breve, iria proctiral-a, solvenilo o
seu debito.

Pasou o tempo e o Wanderley não
mais appareceu.

Honlem o Domingos qtiiz satisfazer
a sua curiosidade e abriu a caixa.

Deu um salto horrorizado I...
Ali, envolvido em serragem, hirto e

chncgrecidò, niumi ficado, estava uni
braço liuni;.-Jo, mão fechada com o in-
dieador estendido, a apontar!...

Inintciliatanieiile (leu conta do fune-
bre achado ao delegado local, que ini-
ciou inquérito, tomando por termo as
declarações do Domingos, que eslava
cheio de din.s santos.

O braço foi mandado a exame me-
dico-legal.

Comparecendo á presença da autor! •
dade, Vicente Wanderley, declarou que
tem em seu poder o reseqttido braço,
que não sal.e a quem pertenceu, desde
moço, quando se dedicava ao estudo
da medicina.

«1 » 1— » ¦ 

O desenvolvimento da cultura
do algodão na Baliia

(Bahia, e? — (Do correspondente)
—i Realizou-se ua secretaria da agriciil-
tura, sol) a presidência do seu titular,
dr. Pedreira Franco, uma conferência
para tralar do .problema do desenvolvi-
n-.eiilo da cultura do algodão e distri-
buição de prêmios aos agricultores do
mesmo .produeto.

— » ¦> » f»

Giiilhetvne. Esteves

a larga generosidade que elle havia
cm nos "aturar" por tanto tempo. 1-iz-
lhe ver que era impossível! 1". porque
não se põe uma companhia, assim, 110
meio da rua; 2", porque tínhamos con-
trato* c compromissos moraes com os . . . -
nossos artistas. Pois sal.e que o. sr. 1 aftecto que dedicavam, iilexcedivelincii-

Djalma me. respondeu? Que não linha

Casados em pleno viço da mocidade,
o hcspanhol Guilherme Esteires, aos 24
annos, Ainclia Rosa Esleves, portugtte-
za, aos iq annos, passavam a vida
no sacrifício cxhanstivo do trabalho, ti-
nhaiii a melhor das compensações 110

iia'ila com isso, que os compromissos
não eram delle c que, por bem ou por
mal, havíamos dc abandonar o theatro.
Que. nós não tentássemos reagir .porque
elle nos levaria de vencida, querendo
insinuar que tinha dinheiro (o sr. Djal-
ma disse, "os caraminguás"), amigos,
juizes, c que a imprensa seria fácil
vencer... ....

Respondi-lhe nuc sem sermos millio-
elle. sem a amiziadr -'-
tínhamos do nosso lado,

narios, como
juizes venács,
¦posse (Iq theatro, a razão e a sympa-
thia pública. O sr. Djalma sorriu: Nao
sei por que; mas, depois desse sorriso,
eu fiquei fazendo 11111 máo juízo da 111-
lelligcncia do sr. Djalma.

Í/.1I" PROBLEMA CRAVE
E URGENTE

Addidos que não rece-
bem desde janeiro

Desde janeiro que os infelizes aihli-
dos á exlincta Delegacia Fiscal do Acre,
* que eslão servindo 110 Pará c em Ma-
«áos, não recebem os se-.is vencimentos,

A irregularidade resulta da maneira
iliíiercnle de ver do Tribunal de Con-
tas, da dircctoria da despesa e da se-
cretaria da fazenda, que é a unic.i a
oppór clifficitldadcs ao pagamento.

Levamos o. caso ao coiihecimento da
queiii competir, paia que seja resolvido
-1" uma vez, evitando mais prejuízos edissabores aos pobres fúnecionarios ad-

Objectos perdidos
Esteve honlV-m «m nossa reda-cfcSoo sr. Manoel da Silva, "chauffeur" do

automóvel 11. 1 or-l. que nos en-.res.-.i
para serem resumidos aos seus legiti-mos donos um embrulho deixado cmseu carro ha dias e 11111 rúlo de iititíi-
*í.s. abandonado hontem.

Am!:o9 os embrulhos estão cm nossa
fedacçlo 4 disposição de seus uroiirie-,
ferio*. |

Ramos pede a visita do preieito
Uma commissão composta dos srs.

dr. Marciano Ilellodoro da Silva e Sou-
za, Ludgero Eugênio da Silveira, dr.
lipitacio Timbaiiba da Silva, José Luiz
Tavares de Campos. José Baptista, ca-
pilão Neslór da Silva Britto, Alcid-s
Parczio de Souza. Antônio Mourão,
Tavares Lima. Medeiros & C, J. Al-
ves c Cabril Moysés, representando &
opinião do comniercio c dos moradores
de Ramos, procuraram limitem o prefei-
to .n niicm convidou a visitar htjiiella
localidade, para que s. ex. verificasse"de visu" a necessidade inadiável de
alguns melhoramentos.

S. ex. promeltcii comparecer e enyi-
il.tr Iodos os seus esforços afim de satis.
fazer a tão justo pedido.

O dr. Azevedo SoJfé prometleii ir a
Ramos 110 próximo domingo, ás o horas.

Um contrabando ,de botões de
madreperola

O official aduaneiro Alfredo dc 011-
veira Freitas appreheiuleu. hontem, de
um estivador, entre os armazéns 15 e
16 do Cáes do Porto, iS grozas de bo-

I toes de madreperola.
nossa | ij estivador, que conseguiu evadir-

se. levava o» botõea oecuitos sob as
ve»'.«t).,

As pharmacias precisam de íls-
calização, especialmente

nos Estados
¦Ainda não lia muito, demos publici-

dade a varias queixas sobre irregulari.
dades graves concernentes ao. funccio-
namento das pharmacias no l-.stado dc
Minas, onde — ao que nos diziam os
reclamantes — funccionani pharmacias
sem a competente licença, outras sem a
responsabilidade dc «111 pliarniaceutico,
outras ainda com simples práticos nao
licenciados pela autoridade competeii-
te, tudo iiilo sem a mínima fiscaliza-
ção, constituindo unia ameaça, pereiíli-2
aos que não tèm remédio, í bem ¦ o
caso, senão recorrer a esses es:abc>e-
cimentos.

A denuncia era gravíssima c merecia
ser nttendida pelo governo de Minas.

Agora, chega ao nosso conhecimento
que r.s mesmos abusos perigosos se d.io
no Estado do Rio e. cm geral, em todo
o .interior do Brasil.

Logares ha em que a venda dc dro-
gas é feita pelas casas de negócios, ar-
marinhos c armazéns de seccos e mio-
lhndos. e até pelos mascates!

'E' de convir, pois, que reina nesta
matéria o maior descaso por parle das
autoridades que deveriam velar pela
s-aude publica.

Registrando mais essa justíssima re-
clamação, chamamos para o problema a
attenção das autoridades competentes
nos listados e há União.

le, um ao outro.
Oito foram os filhos que vieram po-

voar o lar feliz, esperanças 110 futuro,
certo o casal de que seriam elles o scu
amparo para a velhice.

Ultimamente, 110 entanto, o marido,
já tendo attingido os 45 annos, teve a
doininal-o a mais terrível das duvidas,
desconfiando da fidetidade da compa-
nheira que, durante tanto tempo, fora
todo o seu coração.

E' que os seis primeiros filhos ha-
viam nascido com as lindas cabecinhas
coroadas de cabellos negros, c o seti-
1110, e mais tarde o oitavo viram a luz
do dia com as inadeixas louras como
os raios do sol,

Da duvida nasceu o ciúme feroz e
era com a alma cheia de raiva que Gui-
Ihcriue Estevcs, torneiro da Fabrica de
Tecidos Botafogo, no Andarahy Grande,
olhava para os próprios filhos.

'Dentre elles, o mais velho, o Auto-
nio, de 25 annos, teve a infelicidade de
ficar desempregado, não encontrando',
apezar dos esforços empregados, nova
collooação.

Foi isso motivo para que o pae até
então extremoso, transformado cm pe-
rigosa fera, exigisse sc retirasse de sua
casa o primogênito, determinando á cs-
posa que positivamente não o átlendes

o seu dever, na esperança de curar
menino.

Mal transpoz a porta da casa, sur-
giu-lhe Guilherme á frente, sobrolho
cerrado, olhos distillando ódio, a boca
contraida num rictus medonho.

Onde foste?
-— Ao hospital, levar o José, que

está lão doente.
Isso não é verdade!
Juro que é verdade I
Não él Foste ao encontro de ai-

gum dos teus amantesI...
-—Não digas isso, Guilherme! E'

uma infâmia!
E' isso mesmo. Tu .mc enganas,

vou acabar com a tua vidal...
Nervosamente sacou do revólver,

apontou-o á cabeça de Amélia, o tiro
partiu, e a pobre mulher, com o craneo
varado pelo projectil, caia banhada cm
sangue,

Em seguida, Guilherme, usando de
um canivete-punhal, cravou-o sobre o
próprio peito, procurando o coração.
Caiu sem ter forças para retirar a
arma, que se conservou 110 ferimento.

Aos gritos das creanças, aciidiram os
vizinhos, que ficaram apavorados dean-
te da trágica scena.

Emquanto Cypriano dos Santos pro-
curava a delegacia do 23" districto po-
licial, para commuiiicar a occorreiícia
e pedir soccorro ao Posto Central dc
Assistência, afim de serem curados os
feridos, o cabo reformado da Brigada
Policial, Francisco Cardoso de Almeida,
dava voz de prisão ao uxoriçida e sui-
eida.

Contra elle foi lavrado auto de fia-
grame, em que depuzerain o cabo rc-
formado que o prendeu, Isaura da Sil-
va, Simeão França, Amadeu França, c
Manoel Gomes.

Guilherme c -Amélia, transportados
cm auto-ambiilancia para a enfermaria
do Posto Central de Assislcncia, ahi
receberam os curativos que se itnptt-
nham.

Após isso, foi Amélia Rosa mandada
recolher á Santa Casa dc Misericórdia,
onde deu entrada cm estado comatoso,
o Guillienne Estevcs á enfermaria da
Casa de Detenção, sendo gravíssimo o
seu eslado. - - — ^«—

Cochilou, adormeceu, caiu do
bonde e íracturou o craneo

O operário Álvaro Augusto Noguci-
ra, portuguez, dc 22 annos, solteiro e
resdente á rua do Engenho de Dentro
ii; 59, estava liontcm dc manhã: um
tanto tresnoitado, o que fez com que
elle adormeoesse na extremidade de
um banco do bonde da fciglht ein que
se fizera conduzir do Engenho dc Den-
tro para a cidade.

Tão profundo foi, porem, o somno
do Nogueira, que ao fazer o bonde
unia das curvas da praça da Republica,
foi o infeliz rapaz cuspido á rua, fra-
durando o craneo de encontro ao as-
(ihalto.

.Al Assistência foi logo chamada a
soccorrcl-o. e, levando-o para o Posto
ila praça da Republica, abi lhe prestou
desvelados curativos. Não obstante,
foi Nogueira recolhdio á Santa Casa
em estado gravíssimo, sem fala já, vi-
ctimado por uma coinmoção cerebral.

tV policia do 14" districto íoi com-
nüínícado o faeto.

presas theatraes? Entre nós, os artlí*
tas dramáticos não assignam contrato*.
Dahi provém todo o mal. Não deixa
influir o seu esclarecido espirito peladesanimo dos que julgam nada existiu
de viãvc) entre nós. li' uni erro. Que
o publico está disposto a correspondei,
com o seu apoio, já o demonstrou ca--
balmente uos especlaculos do Campai
de SanfAnna; que temos autores, uãa
é preciso deiuonslral-o; que temos ar-
.tistas intelligentcs, capazes de, bem
guiados, dar conta da tarefa, nem 4
licito duvidar. Que nos falta, poisí
Unia campanha séria, para sc conse*
guir que appareça uma empresa pátrio-
tica un um dirigente Uc alma anisticai
nos poderes públicos.

Quanto a mim, nada valho, ma*,
aqui me fiz e muito desejaria eoope-
rar para o engrandeciineiito do iiossc,
theatro.

Permitta-me esse "nosso". Não fui
á Europa estudar, como, talvez, porj
má informação, escreveu o meu illusx
tre amigo. Andei pela Europa em via#
gem_de instrucção artística, um annoj
mas, com referencia a theatro, c theaw
tro grego, foi aqui que estudei e pro-i
curei acertar.

Foi com o que daqui >evci, que m_
apresentei ao intelligcntc publico de,
Lisboa, fazendo os primeiros papéis na
Theatro da Republica, onde estive tre»,
temporadas. Os annos decorridos (até
do theatro, foram tempos dc retira,
em espectativa, como o que ora pas-so, com os meus livros, as minhas rei
vistas e as minhas recordações.

Desculpe-me, illustre amigo, se mei
alonguei, e creia-me, sinceramente gra-tta pelas suas benevolas phrases.

Com a maior estima e consideraçãí
recotiimeiida-se ao seu grande espiritei— Itália Fausta,"

INSTRUCÇÃO PUBLICA
Pelo director geral, foram hontem

assignados 03 seguintes actos:
Designando as auxiliares do ensino:

Levindia Teixeira, para a 2* escola mix-
ta do 19o dislricto; Maria José Lontra,
para a 7* mixta do 3°; Maria José
Mendes Velloso, para a 2" elementar
mixta do 7"! Maria José Juracy dc
Andrade, para a 14a mixta do i°, c
Mercedes Ferraz Mattos, para a 6*
mixta do 2"; a substituta Laura Lins,
para a 5* inixla do 3°, e para o logar
de substituía de adjunta de. desenho da
Escola Rivadavia Corrêa, d. Djanira
Fonseca;

transferindo: a substituta Eulalia
Guerreiro Cercs, para a 1* elementar
mixta do
Soares di
nocturna do 13°; Nocmia da Silva, para
a 3a feminina do 7°; Alberto Marinho
Dunham e Paulo Tavares da Silva, para
a 2" masculina nocturna do 2°, e Ro-
berto Barbosa da Silva, para egual do
7o dislricto;

declarando sem effeito a transferen-
cia do coadjuvante de ensino Antônio
dc Oliveira Guimarães;

dispensando, do logar de substituta
de adjunta licenciada, d, Izoliua Soares
da Silva.

¦ «¦>»•»

A PAO Bi LARANJA

Os empregados da Inspectoríat
de Mattas ha muito pe

não recebem

OS ESPKKT1XH0S

Foi chipúrà pòi-o/uá teve de en-
ti-i-giu- o furto

Passando pela fabrica do chapéos c
armarinho, da rua Iladdock Lobo 73*
o gatuno José Monteiro, da Costa fez
mão leve em dois "boas"', que esiavam
em exposição, deitando depois n. cor-
rer.

Perseguido pelo clamor publico, foi
preso em flagrante ç autoadrj. no 15o
districto policial.

se mais, deixando-o curtir mesmo as I da Republica.
maiores necessidades, por isso que não
estava disposto a sustentar vagabundos,
Eslava ficando velho, pensava em des-
cansar, não podia fazer mais sacrifícios,

Xão foi obedecido. O coração de
mãe falou mais alto, sentiu que não
podia deixar ao abandono aquclle que
era 11111 pedaço dc sua alma.
Guilherme cspreiiava-a. sorprebendia-a

attendendo ao filho, dando-lhe alimen-
tação, aconsclliamlo-o a que procurasse
trabalho, a ver se conseguia rehaver a
amizade de seu pae,

Hnfiirecia^sc o ciumento homem, tor-
nava-se irritante nas continuas dis-
cnssf.es com a mulher, que. amedronta-
dá, mal podendo dormir, despertava á
noite, em sobresalto, por varjas vezes
vendo o marido empunhando um revól-
ver. apoiiMndo-o ao ouvido.

Nessas oceasiões, transida de pavor,
não tinha forças nem mesmo para gri-
tar por soccorro.

O àí-o azul da vida da pobre creaítira
transformava-se em firmamenio carre-
gado^le nuvens pesadas, negra?, annun-
ciando a mais tremenda das '.empes-
tades.

Ella desabou hontem pelas onze e
meia horas do dia.

De sua humilde casinha, no logar
denominado Becco. do Moura, construi-,
da entre- as capoeiras verdes do pujan-
te íltattagal, saiu pela manhã, Amélia
Rosa, levando nos braços o pequenino
José. o peniiltimo filhinho, de tres an-"nos 

de edade, um dos causadores in-
conscientes do extravasamento do ódio
do seu desgraçado pae.

Estava enfermada a creança, preci-
sava de cuidados médicos, ia apresen-
tal-a aos facultativos do hospital de
Cascadura, dependência da Santa Casa
di- Misericórdia,

Terminada a consulta, voltou para
casa, tranquilla, certa d_j çme cumprirs

A VISITA 1)0 CHHNOEMjEII
URUGUÀYO AO BRASIL

Monlcvidéo, 25 (A. A.) — O go-
verno solicitou do Congresso Nacional
a abertura- dc um credito de 10.000
pesos, para custear as despesas da via-
gem do dr. Balthazar Briuii, ministro
das Relações Exteriores, ao Brasil, pa-
ra retribuir a visita do dr. Lauro
Miillcr e assistir ás festas comniemo-
ralivas do aiiniversario da proclamação

Um delegado atribiliario e
prepotente

O delegado do 17o dislricto é uma
autoridade um tanto atrabiliária, que
deve cohibir uin pouco o seu gênio
irascivel e truculento,

¦Ainda hontem recebemos queixa de
mais um acto dc prepotência commetti-
do pelo tal delegado.

E' o caso que ante-liontctn, ás S i|a
horas da noite, quando atravessava a
praça Saenz Pena o automóvel 11. 600,
uni menino que se divertia em pular
nos bondes, saltou de um delles, justa-
mente na oceasião em que aquclle ve-
biênio enfrentava o clectrico.

O chauffeur, 110 intento de evitar
uma desgraça, desviou o automóvel.
Como, porém, não podia pór em risco
a vida dos passageiros que conduzia,
atirando o automóvel de encontro ao
passeio, o chauffeur não conseguiu evi-
tar que a desabusada creança fosse dc
leve apanhada pelo carro, recebendo in-
significantes escoriações.

Houve agglomeração de populares.
Veiu a policia. O chauffeur, detido, foi
conduzido para a delegacia.

Ahi o delegado maltratou o chauffeur
e um dos passageiros do automóvel, o
qual fora á presença daquella autorida-
de espontaneamente, com o intento de
attestar a casualidade do faeto.

A iracunda autoridade, vociferando,
a destratar todos, inquiriu-os inquisito-
rialmente, como se fossem grandes cri-
minosos.

E rematou a série de desatinos con-
servando o chauffeur e o passageiro-
testemunha detidos na delegacia desde
8 bora» .ate. meia o.oite.,,^

A sessão solenne de hontem na
Sociedade de Geograpllia

Ent homenagem aos srs. Felippe
Sohniidt e Alífonso de Camargo, a So-
c:cdadc de Geograpllia do Rio de Ja-
neiro realizou liontcm uma sessão so-
lennc pelo feliz termo que tiveram as
negociações do accordo (pie acábá-, de
ser celebrado entre os F.»tado3 dc San-
ta .Catharina e do Paraná. ;

A sessão, que teve inicio as 4 noras,
com a presença dos dois governadores,
foi presidida pelo general Tlvaumatur-
go dc Azevedo. Depois de aberta a
sessão, o general Thaumaturgo de Azç-
vedo proferiu pequeno discurso, termi-
nando por fazer entrega dos diplomas
de sócios da -St .N. de Geograpllia aos
srs. Felippe Schniidt e Affonso de Ca-
margo. ._/ ¦ „

Falou depois o sr. Sebastião bani-
paio, orador official da Sociedade de
Geogfalphia, qtie elogiou o acto dos dois
governadores pondo termo á velha e
irritante contenda que 1'anlas vidas já
custou ao pa:z.

Os srs. Affonso de Camargo e Fe-
lippe Sehmidt falaram lambem, aquelle
agradecendo as homenagens, e este his-
toriando a questão que dividia os dois
Estados.

Foi grande a concorrência a essa pu-
bl'ca homenagem ao governador de
Santa Catharina e ao presidente do

£__± i,..r>
! Com os Correios

Abusos e irregularidades
de sempre

.Escreve-nos de Itapecerica o dr. José
dos Santos Ribeiro :"Saudações. — A' longa serie de ir-
regulairidadcs Ina adniinistrar;ãio -postal
em nossa terra, sr. redactor, venho
Irazer-lhe inais uma e muito recente.

Cm 9 de setembro registrei na agen-
cia .postal desta cidade a quantia de
27o$ooo, destinada ao rev. vigário de
Rio .Manco, districto de Bomfim. A
mala que conduziu essa quantia seguiu
directamente para a administração em
Bello Honrizonte e dali deveria seguir
para seu destino. — Rio Manco — dis-
tante da capital 72 kilometros; mas até
hoje ninguém dá noticias da mesma. F.
são estas as garantias que temos. E
terei agora de reclamar, gastar sellos
e estampilhas e encommodar-lhe por
ter sido crédulo de .mais...

Mando-lhe este inconveniente a ti-
tulo de curiosidade, e não como rccla-
maçío, visto estar convencido de que
estas não são attendidas. Assignante e
constante leitor."

Ao darmos publicidade a esla carta,
que bem revela o gráo . de confiança
que as victinias da administração pos-
tal do nosso .paiz teem nas autoridades
que a dirigem, não podemos deixar,
comtudo, de chamar a attenção do sr.
Camillo Soares para a descalabro que
vae na sua repartição, com esses con-
stantes desvios do dinheiro confiado
aos Correios da nossa terra.

>E' preciso que cesse essa kninorali-jfade £ «sa xsrwBhàf ' ' -'-'

Os pobres empregados de ctt-içvjrúi
secundaria da Inspeciona de Mattas «j
Jardins estão na mais afílictiva das si-i
Inações.

Sem receber seus ordenados desdej
julho ultimo, acham-se elles assoberba-
dos pelas mais prementes difíictildades,
alguns mesmo sem mais para a subsis*

tencia de sua familia, pois os fornecei
7", e as coadjuvantes Ritter dores já suspenderam as provisões, poiSouza, para. ai" masculina falia de pagamento,

Um delles nos chegou a dizer, coir.
os olhos lacrii)iejante9, que, coagida
pelas circumslancias dolorosas em qudse encontrava, teve de levar .1 esposa,
enferma para a Santa Casa, por a.bsoo.
luta falia de meios para tratai-a em.
domicilio.

E — -para maior cumulo —o infeliz!
trabalhador teve de ficar em casa cota
um pequenino filho, quando nem dw
nheiro tem para comprar leite para ai
innocciite creatura!

E tudo isso porque a repartição pu-*
blica onde trabalha não lhe paga oi
seus vencimentos, ha cerca de quatro)
mezes.

Para esse quadro doloroso, chamai
mos a attenção de quem pude e dcve_
em nome, ao menos, dos princípios dei
humanidade, já que se torna escusado
appcllar para os de justiça, providen-.
ciar para amenizar a existência desse*]
desprotegidos da fortuna.

Ao menos que elles, que tão mal rei,
numerados já são, recebam cm dia d
produeto de seu trabalho honrado.

_,»—>> .m

OS MARINHEIROS DOS VAPO-
RES ALLEMÂES REFUGIA-

1)0S NA ARGENTINA
Buenos Aires, 25 (A. A.) — O dr.

Frederico Alvarcz de Toledo, ministro
da Marinha, teve uma conferência com
o ministro das Relações Exteriores, dr.
Carlos Bccu, sobre a conveniência de
pôr em liberdade, dentro do território
da Republica Argentina, os marinhei-
ros dos vapores allemâes Cap TrafaP
gar e .Eíicf, que se acham internados
na ilha dc Martin Garcia,

O ministro da Marinha allega que
precisa dos quartéis daquella ilha-, onde
se acham alojados esses marinheiros
allemâes, para a concentração dos con-
scriptos da Armada, c que, além disso,
a vigilância que os navios dos alliados
exercem nos mares é sufíicicnte para
que os referidos marinheiros não ten-
tem fugir.

_ « m» 1 —

Consolidação geral das leis e
decretos sobre Caixas

Econômicas
Sob o titulo aema foi organizado um

excellente tratado pelos srs. Ariovisto
de Almeida Rego e Rodrigo S111itl1.de
Vasconcellos, fuuccionarios da Caixa
Econômica desta capital.

São dois volumes: i°, leis e decretos
desde a fundação da primeira caixa até
as ultimas creadas no Brasil, e o 2",
avisos, portarias, circulares. instrucções.
regimentos, consullas e tudo quanto se
relaciona com as Caixas Econômicas.

Esse trabalho é o único que existe,
pela simples razão de ser o primeiro
que se faz.

Foram fcilns buscas no Arclnvo Na-
cional, Bibliolheca Nacional e Munici-
pai e em varias repartições de Estado,
para a sua confecção.

Do primeiro volume constam, alem
dos decretos que dizem respeito dire-
etamente as Caixas, aquelles. que com
ella se relacionam, como sejam: Fis-
calização de rendas, Fianças e respon-
sabilidades dos exactores de Fazenda,
sobre heranças c legados, Requisição
de fúnecionarios para actos judiciaes,
Imposto de sello e vencimentos, Pe-
culios de escravos, operários militares,
aprendizes marinheiros, artífices, presos
da Correcção Colônia Correccional, In.
sliltito Benjamin Constant, Mendigos,
Escolas de Sargentos, Quinze de No-
vembro, Marinheiros Nacionaes, Asylo
da Mcndicidade, Menores Desvalido3,
Guarda Civil, etc, acompanhados do3
respectivos regulamentos. Creação e
extineção de diversas repartições de
Estado.

O segundo volume compõe-se de cer-
ca de 500 actos do executivo, como se-
jam: resoluções, decisões, portarias
consultas, officios. etc.

Esse trabalho fçi submertido á apre-
ciação do Conselho Administrativo da
Caixa Econômica, que mandou elogiar
os autores do citado trabalho, que por
acto do próprio conselho, foi reconhe-
cido dc propriedade dos referidos fun-
ccionarios.

E' digno dos maiores louvores a
obra utiiissima dos srs. ArijojristoJRego

_£__2<kÍ£o. J_ascc_aMllQjj 
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Um aviso que se repete todos
os annos

Nos cemitérios muniçipaes não seri
permiltida, a 1 e 2 de novembro futuro,
a pratica de se accenderem velas cm
torno das sepulturas razas, carneiros 01*
mausoléus, salvo estando resguardadas!
com mangas de vidro ou por outra
qualquer modo, bem como não será
lambem pcrmitlida. a. lavagem <\e peJ
dras, túmulos ou jazigos, nos refcridojt
dias,

if > m» * —,
CAIXA DE AMORTIZAÇÃO

Novas procurações para o recebf*.
monto dos juros de apólices

Por edital, publicado nj "Di.ird.
Oflicial" de 24 deste ir.cz, a inspccta-i
ria da Caixa Je Amor'izai;,'Í5, cm vir-t
tude de reso u.ão da i-.-iij adminis.
t-;,iiva, em s:-,=ão dc 20 de setciiibrd
ul-.-.ino, convidou os pro.-..-r.i.l)-.-s de)
pcs.-uidorcs dc apólices a apre.icnt.rcii*,
novas procuri,ó..-J pa-fii 1 próximo arw
no em que sej.i 11 satisfeitas as et-«
gencias do art. 1.2S9 e paragraphos, do)
Código Civil, a entrar em vigor a S
de janeiro de 1917.

¦ I — _.

Tres desapparecidos
Desde o dia 2 do corrente dcsappáreí»

ceu de sua residência, á. rua Scnadof
Dantas n. 46 A. o sr. Emilio Córdoii,
branco, de quarenta e tantos annos d<
edade.

Pede-nos a sua familia levemos o fw
cto ao conhecimento da policia para a*,
devidas providencias.— Fomos também .procurados poi
d. Maria da Conceição Abreu, residente
em Nictheroy, á rua Barão do Arnazo-t
nas n. S.|, que nos pede noticiar oi
desappareciniento de seu filho Juvenal
Pereira de Abreu, de 32 annos de cda-i
de, cujo eslado mental se acha um tanta,
aliciado.

Juvenal não appareceu mais çm casí
desde o dia 16 de selembro ultimo.

Aqui fica o aviso pára a policia i!m
minense e carioca.

>— O sr. Theodoro Coelho Netto,
praça do Corpo dc Bombeiros de Curi-l
tyba, Estado do Paraná, esçreve-noa-
pedindo — por no^so iiitermedh) .-; ntn
ticias de sua progenitofa Felicidade
Maria da Conceição, que deve acliar-sí
nesta capital, mas cujo paradeiro ell*.
ignora. .. '

Registramos mais esse pedido, ;.::n|
de i-ue qualquer esclarecimento sonr«
o caso possa ser enviado, par» 4 çn__
dçrcc.0; àcimj.J__dicaia«

m
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Cura radicalmente a queda do cabcllo, destrde

a caspa, evita o embranquecimento e faz nascer
novos cabellòs — VIDRO 48000.

Vendo-se nas Pcrfumarias o Drogarias, —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

ia» 4 MIS
O PiJRtGO NOS THEATR0S

A vida dos freqüentadores dos nos-
sós theatros está, como «cm nenhuma
<«'.;irn grande cidade do mundo, expos-
ta aos maiores perigos.

Dotados, cm sua maioria da uma
unica saida, que serve, simultânea-
mente, de (.mirada, em caso de alarma,
rc sentem-s«? elles «Ias mais rudimcnla-
res condições dc segurança para o
jiubüco.

Imagine-se o quadro tetrico que
Bcria a manifestação de um incondio,
cm qualquer desses centros de di-
.versões.

Com apenas um ponto de escoadou-
ro para os espectadores obrigados
todos, os dos camarotes, da mesma
sorte que os da platéa, os das "torri-

iilias" c os «dos jardins, a convergir,
cm massa, para aquella unica válvula
commum dc escapamento, o desastre
assumiria proporções assustadoras.

S«.«, com o pânico no seio das gran-
rU-s multidões, em logares onde a va-
«são popular se pode operar por va-
lios cantos, o atropelo ias, não raro,
miais vicimas que a própria catostro-
jilie, que não seria, entro nós, dado
v inconveniente que apontamos ?

Só a lonjectura de uma desgraça
ile tal na"ureza è dc pôr calafrios na
«espinha de um mortal que tenha por
-habito freqüentar as nossas casas dc
iêspc.çtaculos,

Mas, a quem intulpar por essa
falia ?

Os prjpnc-tarios c'.c theatros ? Xão.
Os seus construetores ? Também

Bio.
Os responsáveis por esse perigo que

bmcáça pêrcnhcmehte o publico úo 03
"engenheiros da Prefeitura que não
couberam cm tempo, dar remédio ao
mal, impedindo essas coastrucções dc-
tfeituosas,

Que não sc repita, pois, para as
«futuras edificações de theatros, esse
descuido criminoso, que tanto põe em
risco a vida do publico.

CARTAZ DO DIA
Theatros

CARLOS UOMKS — O amor (re-
vista); Ã's 7 .1I-1 c o .íl •.

t'.\r,ACK-THBATUB — "D. Jua-
íiita" (opereta). A's «S 3I4.

1'IIKMX — Os alliados (comedia).'A*S 
8 I! IO.

R1ÍCR1U0 — "Mentira de mulher"
•(comedia); A's 7 aU e 9 3Í4.

HEPUliUCA ~ A duquect do Pai
fJ'obaiiii (oriereta). A's 8.i|.|.

S. JOM-, — O Larimbamba (bur-
lota). A's 7. M«l c 10 i|s.

i'í «t ft

Cinemas
¦A.MKItiCANO Invasão dos Bs-

tadas Unidos e A filha do circo (dra-
ma).

AVKXlDA — O fruto do mal (dra--
ma.)

CINE-PAI.AIS — Den Juan (dra-
ma).

IDEAI, — Otrusl dos diamantes
(drama).

ÍRIS — O roubo do arcliitfi u, 7
(drama): A tentação e o Wmtm
(drama),

OBKOX — Culpa alheia (drama);
Os carreteis de fios de ouro (drama);
Ganmoiit Actualidades (do natural).

PATHE' — Guerra ao jogo (dra-
ma); Pathí Journal c Fluminense Jor.
nal (do natural),

—;
Circos

SP1XEI.U — Fttncção variada.

RECLAMOS
Theatros
A COMPANHIA CARAMBA

O sr. Camelo Prancionc represen.
ta junto da companhia Caramba-Scog-
natiiiglo. a sua empresa. O acaso íee-
nos encontrai-o hontem. c aproveita,
mos o ensejo cara dois minutos dc
pajeslra.

Cheirámos ante-honícm, e com
ioda esta barafunda aue seirue i che-
cada de unia companhia como a Ca-
lamba e a que se segue até á sua
estréa, amla a cabeça a razão de
juros. Vimos de lazer, cm Buenos
Aires, uma das mais brilhantes tem-
pora-ilas iheatraes, c parte delia íoi
preenchida com A diiQitaa do Bal
Tabarin. que. deu 71 recitas. No fi-
nal da uriincira série, Maria Ivanisi
enfermou levemente, devido ao exces-
sivo fiio. e a sua larte foi desculpe-
nha-da, t desde então, na Dhquesa, porNoly Garry, uma actriz possuidora de
linda voz e aue interpreta a lidi.

O sr. Francionc fala-nos d-ypois da
companhia-, dc Maria Ivanisi. Stcfi
Csillng. Walter C.rant e Fasqulni.—Maria Ivanisi, diz elle, é a cxccl-
lente cantira que. com o maestro Bel.
Ictzo, está na companhia desde a sua
fundação; Cslllag ó a mais ideal das
soubretle;: Walter Crant é um bello
aetor e dispondo dc uma voz que. se
não tem a extensão da dc Pasquim,
sc adapta liem nos seus papeis canta-
doa. Cansai vo è o ecncríco bem co-
uliecido, e o maestro Ciusli é velho
amigo do Brasil, do, seu publico c
critica.j desde que veio com a Juve-
nil. Ivnrico Valle. o i° cômico, tem
não só nestá qualidade como na tle
seu dircctor, o locar dc destaque
principal. JJ' o suecessor de Júlio
Marclietti. que fot seu companheiro o
grande amigo, róis ambos collaboraram
nos triuniphos que Knrico Valle liojc
disfruta sositiho, pela morte premàtu-
ra de Marclictti.

Mis Marcliclti não morreu mui-
to moco.

lia mortes oue vêm scir.nre cc-
do. Das mise-eh-secues i desneces-
sario falar. A companhia que teve
o capil.il de inicio de um milhão dc
francos, dispõe íiófè de um material
único; Vcr-sc.ii nas operetas que vo-
nios montar e enlrc as nuaos ha eran-
des novidades. Ao publico compete
o julgamento.

li num aperto de mão. nos despedi-
mos, esperando pela estréa dosta noi-

te com a apresentação dt Duque;» d»
Bal Têberm.

m
Ai peças que (prmani o repertório

da companhia Alclandre Azevedo sao
todas peças de suecesso. Depois do
Canário, que obteve exito ruidoso,
conservanoo-se em scena mais de um
mez o oue é deveras importante na
época ac*ual. lera agora uma delicio-
sa comedia ingleza — Mentira de frni-
ther, oritíinal do celebre escriptor Ar-
tliur W. Pinero e muito bem tradu-
zída pelo sr. iyduardo Victorino.

Devido ao critério com que tem
sido escolhido o repertório desta bem
organizada companhia, é que a mesma
tem a ;iefercucia dos seus «rspecta-
culos da primeira sociedade carioca.

Hoje, ás 73I4 e o.lU. Mentira de
mulher dará mais duas representa-
ções.

Repete-se hoje. no S. José. a peça
burlesca — O Carimbamba de Anni-
bal Mattos, aue tem agradado em
cheio, conseguindo colossal suecesso.

Produziu excellentc resultado a
iniciação das sessões com o quadro
Alma brasileira, cm aue o joven tenor
Vicente Celestino cantou a Canção do
Soldado, acompanhado pelo corpo de
coros.

Hoje, egual procedimento terá a
empresa, continuando a fazer o al.3-
tinicnto do «lo»!» nos preços de pia-
téa. aos militares que. fardados, com-
parecerem á 3* sessão.*

O amo' a revista-fantasia que ante-
hontem «os deu, «n prciniére, a com-
panhia do Eden-Tlicitro, de Lisboa,
prometa* ter longa permanência no
cartaz do Carlos Gomes.

E' uma peça toda sentimento, do
idyllios ternos, de scenas que enterne-
cem e sensibilizam.

Além -desses predicados, que tornara
O amfir uma peça -delicada e interes.
sante, ha a montagem, aue é brilhan-
te. e o desempenho, que é admirável
de correcção. *

Desde hontem íiíntra no cartaz do
Palacc-Thealrc a opereta A 11. Juaiu-
ta. Entre outros figuram no desetn-
pehho dessa nova opereta os artistas;
Bertini, Cesti Cioramli e Maria
Cioànã, llojo. repete a companhia Vi-
tale a mesma opereta. oue hontem tc-
ve grande concorrência.
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vi
-At p«2S3oa6 d'edade avançada acham que as

Pequenas Pílulas de Reuter
são o unioo remédio de confiança para as

doenças communs taes como desarran jos. do.
figado, dores de cabeça, biliosidade, etc

i Nio devem falur em oioham» casa de f«mili_'

Ristral trabalho em seis partes e qua-tro episódios, cheios de scenas de te-
dticção. O arrebatador fi'.in tem a
interpretar os scii3 intensos episódios
o festejado actor Mario Ilonnard, queo publico tem applaudido em vários
papeis dc alta responsabilidade drama-'«ca.

«
a cxcclsa

Cinemas
# $ .#

O atrahcntissimo _ pronramma que
desde segunda-feira 

"é 
cxhibido no chie

Odeon tem levado aos seus salões a
mais numerosa e escolhida conçor-
rencia, suecedendo-se as enchentes, em
todas as sessões. Muita gcute ainda
não Ifldo obter um logar para apre-
ciar esses deslumbrantes films. Dahi,
a contingência om que sc vê a dirc-
cção da Companhia Cincniatographic.i
Brasileira- dc não mudar hoje, como
habitualmente faz, ás quintas-feiras,
dc cartaz, mantendo o mesmo pro-
prúgnvmuia'; que está assim constitui*
do : ''Culpa alheia", emocionante dra-
ma .que lein como protagonista a lau-
reada actriz Frahciscà Btírtüii; t"Ü6
carreteis dc fios de oiiro", delicado'drama 

pela distineta artista Fabjeniic
l'"abreítcs, c "(".aiimont Actuálidadcs",
rcscnba dòs últimos acontecimentos de
actuãlidade;

9
Será rxliibi.lo lioje no cinema l'a-

thé um film deveras interessante e dc
assitnipto que muito t agrada ái pes-
soas que pensam a serio nn educação
futura ^e seus filhos. l's-c film inti-
tula-se siiRestiviimente : "Como so
educa cm rortugaT t represcnti o
magnífico Instituto Moderno <lo l'or-
lo em plena actividade;

Esse insiirno cslabclecimento educa-
cional, considerado hojti^o hicllior de
toda a península, c dirigido por uni
medico de grande talento e pedagogo
dos mais abalisados, dr. Oliveira I.i-
ma, lente da Faculdade de 'Medicina
do I'orto.

O fi'*u ó o primeiro da série offi-
ciosa da "Propaganda «!e Portugal* c
recommendado pela patriótica collecti*
vidadu desse nome.

Um film éstupéndaíníínte seiísacío*
nal correrá hoje, pela primeira vez,
na tc|a do eleKâate Cihe Palats. B«-
prescrita elle ** I>ori Juan*', o grande
licrof: de aventuras amorosas, tal como
existe na pociedaile nmd.ma. li! nm¦•¦'•....iT.---... ,. puiipento ctnc-dràriia

da Cacsar Film; que dividiu esse ma-
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2- HOJB - Monnmenlnl o artístico programiua uovo - E_[0-J___ ^
© Sprotliicçõosiiieditiis «le longa metragem; num só cspeclaculo W
ffò Em primeiro logar apontamos comü um trabalho dc alta sensação ©
0& o drama policial, da fabrica Gorona Films, de Turim : 

**

IO írust dos diamantes 1
C PARTES movimentadas o impressionantes ®

Scenas indescriptiveis de arrojo e andadas. Embates encarniçados entro ®
£ bandidos e lmmeris dn bom. Entre os muitos o emocionantes epis.idios destaca- «ga
a mos : A ayntlieso do diainuite — Um incondio casual —Sepiilfc ido ^
JJ «as ruiuiiH — Salvo — Nas mão« dos ladrões — O Hcôr do íiikir — A. w
W morto appnrcnte—O roubo—A canoa, macabra—-Osubterrâneo da ©
@ niorie—Um mergulho fantástico—IMo flo electrico—A descoberta gs
S do covil-A **»ça—A i-eiisacional fuua—Colhidos nas malhas—Are- ;§[
W slitução á vida—O compenso filial; etc. ©

Vigorosa acção de iinpccctvol desomponho e de garantido suecesso. /&
© No mesmo procramnia a comedia dramática e sentimental da provdctá fabrica ©
A Lc Film d'Art Italiana, edição Pailip Frèrcs

S SUICÍDIO MILAGEOSOg

Alice 'Bradj, a cxcclsa artista da
conceituada fabrica DXuxo, reappa-
rece hoje, no eonfortai-el Avenida,
fazendo a protagonista no elcctrisan-
te film — "O fruto do mal", sensa-
cional drama de assumpto fundamente
emocionante. São cinco longos c cs.
tonteadores actos de episódios que do-)
minam c empolgam o espirito do pu-ido uma rica c deslumbrante
montagem.

•
Lm proeramin.i encantador é o queiioje, cm "premiére", offerece ao seus"liauitiies" o popular cinema Ideal,

cujo proprietário cada vej so mostra
mais incansável na orsanização de es-ncctaculos surpreliendeiiles. Kssc pro-urainma foi assim confeccionado : "0
trust dos diamantes*', possante e vigo-roso drama policial, cm seis intensos
actos de múltiplas c variadas emoções.*

Os freqüentadores do querido cinc-
ma íris terão hoje as premieias de uai
programma dos mais seduetores e ini-¦pressionantes. Eil-oi "(1 roubo do
arebivo n. 7", drama policial de lan-
ces os maii vibrantes; "A tentação
e o homem", bello c ir.agistra' drama
de aventuras, e-ai cinco suggestivos
acto;, durante os quaes o espectador
terá oportunidade de assistir a extra-
ordxnanoj cpiáodioií

«
Os_moradores do aristocrático bairro

de«loijacabaiia terão boje ensejo dcassistir ao mais deslumbrante espe-
ctaculo cinem.itograpliico, offcreci.lo
pelo conceituado cinema Americano,
que annuiicia o seguinte brilhante eadmirável programina : •• Invasão doslistados Uiiidos'*, Arrojada concepção
iu qual se ve a cidade de Nova Yurlicm çltãtnmns, e "" v ' "
te*, drama em

»mmtmmmmmmm~mm*^mimm

Assumptos íjecto, mas, a rainha, num iitípcto
<de ódio e desdém, «bradou:

Históricos

ni de ovei"'

"O I.a.!r,"i«i do üts-
.1 panes, estupenda

Varias
* * íí

• Amanhã, no ralacc/fhcalre acoiunanliia Vitale «lará. c«n brcmiérc, aoi>ereia La I.cggcnde delle Araiiciccom a nua! serão iniciadas as apresen-
ações das novidades promcttidas poressa companhia, d entrecho da rafe.rida opereta. quo já i.ublieánios, deixaera descoberto a csccllencia da novaopcrcia. Na sua interpretação tomamnarte toJos _os nrtlsus da companhia.

l;.ssa recita c dedicada aos drs. 1'dippe
bcnrniut o Aífoiiso Camnrpo.

lfii contratado nara dircctor
sceilico <io Circo «/.'uroocit o actor
Aíniaudi. Hraea.

lisl.i definitivamente tlcsiRinda
nara o dia .1 -dc novemliro, a fc-ita ar-
tisticá do actor Carlos Leal. no Car.!os. Gomes. Como iá noticiámos, su-
bira a sniia a revista "O 11", com
o .luirraento .!«. quadro brasileiro, ul-
tiiuamcnte reunido. Carlos Lc.il fará
uma coiif.renciá sobre assumptos pai-mtantes.

*{? cio Cinema Tliealro Velo rcali-
za-se hoiç. ás 8 horas da noite, um
grande 1 estiva! em Iiomenaceni ao
Tiro Hrasilnro de S. ChristoTOO. no
filial tomará parte a aelriz Lcontina
\ iirnat.

O iiroiiramnia cohsta de um film ri-
ncmatoiir.auliicò. de uma n:.rtc varia-
da e da comedia em 1 a.to. Guerra
ás mulheres.

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcçao
 Aposentos para coo pessoas

O que irais convém aos passageiros
do interior —- Preços:

Quartos com pensão 7$ e SSaoo.
diários. Quartos sem pensão'$ e sSooo diários.

Praça da Republica 207 —. Rio de
Janeiro. Em frente ao Campo de
SanCAnna e ao lado da E. F. C.

T Vat. ao concurso?
FI

O concurso que o ODEON
estabeleceu, cxliibindo hoje, cm
um mesmo programiua, üm traba-
líio da PINA MKN1CUKLU, e
outro da FRANCISCA BliRTI-
NI..,

Ah! Nem posso deixar de
ir. Qual o estliela. qtiem o aman-
tc da arte que deixará de compa-
recer?

K... em quem votarás? Bem
sabes aue sou pela BERTJNI, ar-
tista que não é de hoje, e vem
firmando os seus créditos de ha
muito, sempre vencedora, attrain-
do enchentes á cunha para os ei-
nemas: artista que o publico de-
nominou a "soberana da tela", e
cujos gestos dão a impressão de
que a artista sente o cjuc repre-
senta...

Não ncr/o, mas lias ile cnn.
cprdar que a PINA MICXICIIEL-
M, tal qual Cczar, "chcgail, •.¦iu,
c renccir. Nenhuma outra artis-
ta pude se apossar do publico que
a consagrou lo.co no seu primeiro
trabalho, "O í'o«,'o", que ninguém
esquece'mais. Ustc trabalho cm
que o ODEON a torna a apresen.
lar ,csse soberbo TIGRE KEAI,,
í o terceiro film cm que ella ap.
parece... Tres trabalhos somente
e, por toda a parte já se conhece
Pina Mchichclli, cuja belleza não
tem rival, cujos papeis são inimi-
laveis, cujo gesto é provocador
como o dc nenhuma outra.

Xão discutamos. Vamos ao
Odeon, c façamos o confronto,
para depois podermos dizer sobre
elle...

Massa de Tomate- A me.
Ihor i

a da Companhia Mariufãctorà de
Conservas Alimentícias.

O sr. Calogeras indefere
requerimentos

O sr. Pandiá Calogeras, á vista
üos pareceres dos funecionarios
do Tliesouro Nacional, indeferiu
os seguintes requerimentos:

de Benjamin Alessio, ' 
pedindo

permissão para pagar proporcio-
nalmente o imposto sobre uogijc o
de calcado;

de Viceule Joaquim Alves, pc-
dindò licença -fiara vender no sen
estabelecimento estampilhas do
sello ndhesivo: e

de João Zacharias dc Scrpa
Brandão, pedindo permissão para
prestar ¦ nova prova escripta de
arilhnieticã ho concurso de a' cn-
trancia que se está realizando em

Pernambuco.

I>i€|||||^0n
A hygiene da boca e da garganta

Circo S pinei li

Christovã Colombo —
Descobrimento da

America
Fracassado o seu projecto junto

a d. João II, dirigiu-se Colombo
para a Hcspanha, oíteiecendo-lhe

um Mundo-Novo, em troca de
tres caravcllasl

Reputado visionário pelos sa-
bios clericaes dessa epoca, riem
por isso perdeu o cntliusiasmo, e,
com sublime abnegação, continuou
a mendigar auxílios para a realiza-
ção dos seus idéaej alimentados
com carinho desde a infância,
época em qu feliz, na livraria
de seu pae entregava-se á leitura
de viagens extraordinárias, lendo
Marco Polo com o mesmo ardor
e soffreguidão com que, em nos-
sos dias, divagamos com Júlio
Verne.

Penetrou, pois, Colombo _ na
Hespanha, agitada, nesse periodo,
pelo espirito de animosidade dos
christãos contra os mouros, fa.
lando-se numa expedição militar
comniandada pelos próprios sobe-
«ranos, que, dc vez, expulsariam o»
mouros do território hespanhol.

Após os acontecimentos que
narrámos atraz, quando tivemos
oceasião de iratar de Affonso V

i e o despresivel Henrique IV, dc
Castella, a Hcspanha renascia sob
o influxo dos chamados reis Ca-
lholicos, d. Fernando e d. Isabel,
dois hábeis políticos, apezar dc
d. Fernando scr um tanto pérfido

c desleal.
Em audiência especial foi ouvi.

do o altivo genovez que éxpòz
aos soberanos de Hespanha, com
máxima firmeza, os seus roteiros,
solicitando um valioso auxilio em
favor tle seus ideaes, sendo oelos
mesmos desilludido, visto não se
mostrar opportuna a oceasião,
pois que todas as attenções do
reino convergiam para os mou-
ros, que, em breve, deveriam sei
expulso; do território.

Estreitando relações dc amizade
com o frade Marchcna, em cujo
convento foi hospitaleiramente
acolhido, o audaz liguriano obteve
desse monge a promessa de piei-
tear a sua causa, empregando to-
dos os seus esforços junto á ral-
nha, afim de que esta a esposasse
cgualmcir.e, influindo nn animo
cio rei de fôrma que elle pudes-
se protcgcl-o.

Tendo sido infrutíferos os seus
esforços, Colombo afastou-se cn-
lristcrid«:>, mas não desanimado,
daquella terra na qual fundara
todas a ssuas esperanças, encami-
nlianilo-se para a França, onde
iria tentar uni ultimo apoio.

Muito se esforçou o frade Mar-
chena por chegar á liiúta desejada,
c de tal maneira agiu que d. Isa.
bel enviou um emissário afim de
alcançar Colombo, cnconlrando-o
a tres léguas do campo de Santa
Sé.

Regressando, Colombo íoi ter
com a "rainha, 

que muito o ani-
mou pròmòttcndo-lhc valioso au-
xilio, caso suas tropas fossem fe-
lizes na campanha que iam des-
empenhar, •contra os mouros.

A promessa fora formal c Co- |
lombo resignou-se, resolvendo I
mesmo prestar o seu apoio, fazen-1
do parte do séquito real. I

Concentrados em Granada, for- j
tes c municiados; os mouros nmea-
cavam a península com outras in-
vasões.

Em 1492 03 reis cntlioliçoa.
acompanhados por um brilhante I
cortejo de cavaileiros, damas c \
destros soMudos, deram cerco n j
Granada, que contava mais de du-í
zemos mil habitantes, emquanto 

'«

era estimada a sua população, du- j
ráridò o sitio longo tempo, até que,;
por fim, foram expulsos os mu-1
sumirmos, terminando, assim, o ul-1
Üino domin'11 árabe na península, jFicou, pois, todo o território ;
còinprehéndido entre os Pyrcneus ¦

e o Gibraltar, do Atlântico ao jMediterrâneo, salvante o reino de'
Portugal, pertencendo á coroa doa j
Reis Catholicos. ]

Da reunião dos antigos reinos ;
de Leão, Castella e Aragão, uniíi- !
cou-se a Hespanha. '

Victoriosas as armas hespr.iilto- |
Ias, d. Isabel, lcnibráhdò-sc de '

sua promessa, procurou obter do ;
rei o competente auxilio, com o'
qual o ousado geiiovez deveria I
emprelicndcr tão arriscada cm-,
presa. I

O rei, porém, desleal que era, j
quiz furtar-se de prestar o sen !
concurso para lão grandioso pro-

— Yo cmpehoré mis «//m/as e
ei gCnové partirá.

Assignou, então, d, Fernando, o
dcCTeto, nomeando Colombo vice-
almirante e viso-rci das terras e
mares nuc descobrisse, concedeu-
do-lhe o rei tres caravellas, 5"iilii*
liaria, Pinta e M'iifl, com uma
equipagetn de ecuto e cincotnta
homens^ dosndo-lhe cem atil li-

«bras esterlinas.
Voltando 03 reis para a corte,

unificaram o reino, e exerceram
o absolutismo, introduzindo nos
seus estados o tribunal do «Santo
Officio, ou Inquisitorial, para
cuja formação tanto concorreu o
celebre padre Domingos de Cus-
mão, hoje S. Domingos.

Com o auxilio desse tribunal
exerceu o rei funesta influencia
militar e religiosa, tornando-se
grão-mcstre das ordens de Cala-
trava, Alcântara e S. Thiago, des-
truindo os castelos dos barões
com a ajuda dos membros da
Santa-Hcrmandad.

Christoforo Colojnbo, depois de
ter esperado com sublime resigna-
ção e um stoicismo inacreditável,
por espaço de oito annos, dirigiu-

se para o porto de Paios, onde,
com os seus ousados comnanhei-
ros Vicente Yaner Pinzon e Mar-
tins Alonso Pinzon, levantou fer-
ros aos ,1 de agosto de 149*. eta
direcçao ao ignoto, ao El-dourado
de Marco Polo.

Os primeiros dias da viagem
correram sem incidentes, reinando
a bordo intensa alegria, e, nave-
gando a frota ao rumo geral de
NE-S-W, esta transpoz o estreito
de Gibraltar.

Em pleno oceano, quando as ul-
timas linhas das costas insulares
das Canárias se perderam de vis-
ta, os marítimos começaram a
sentir o terror que lhes inspirava
o Mar Tenebroso, recordando, ca-
da um, as mulliíoruies lendas que
a ignorância de alguns aventurei-
ros deu curso na Europa.

«Ao cabo de vinte e nove dias
de viagem o descontentamento
subjugava os ânimos dos tripttlan-
tes, convencendo-se estes de que
estavam á mercê de um louco, de
um visionário sem cultivo, canil-
nliando para o desconhecido, dou-
de nunca mais poderiam voltar,

Um vento rijo soprava com in-
tensidade, levantando as vagas
que varriam, o convéz das embar-
cações, de uai lado a outro. Va-
rias vezes o gageiro deu signal
dc terra, sem que, entretanto, isso
sc pudesse verificar. Grandemente
impressionados, talvez victimas da
suggestão que lhes ia n'alnia,
viam rochedos surgindo e des-
ápparecendo, como que por en-
canto; castelios fluctuanics, ilhas
verdejames e mesmo fantasmas,
passãyaim:lhcs pelas vistas, como
desafiando a sua superstição, con-
correndo tudo isso para attguicn-
tar o terror, o desanimo da mari-
nbagem.

Nessa conjectura tramaram uma
insurreição contra Colombo, trans-
portando-se os insurrectos para o
n.ivio capitanea — Santa Maria—

onde se achava o almirante.

Ante;tão;Jiostil attitude de seus
«comma4c_ías, o espirito dc Co-
lombo se não abateu. Perante toda
a guarnição revoltada, calmo c
austero, «üscursou longamente, fa-
zendo vastas explanações sobre a
proficuidade da empresa que pres-
tes sc achava de vêr os seus es-
forços coroados de bom exito, at-
tentas as provas cabaes da proxi-
midade das costas, explicando á
maruja, com palavras convincentes,
que as aves que elles viam voejar
em torno da frota eram de tal na-
tureza que sc não afastavam da
costa distancia maior de quinze lc-
guas, e que os troncos e demais
objectos que se avistavam eram si-
gnal veheuiente de proximidade de
terra, terminando por éxhortar aos
seus subordinados a obediência, os
quaes, pasmos, pela calma e cora-
gem do italiano, reanimarain-se;
retomando os seus postos.

Dominada a sublevação, prose-
(ruiu Colombo, serenamente, a sua
arrojada missão. «Recolhido ao seu
camarote, não deixava um momen-
to as cartas de Del Pozzo e Tos-
canelli, tomando a altura meridia-
na do sol com o astrolabio, que,
pela primeira vez, elle applicava.
Com o intuito de activar a vigilan-
oia prometteu Colombo unia vesti-
miiita de veijudo e uma pensão an-
nual do rei, aquelle que, primeiro,
desse o «signal de — terra á vista.

Cora os primeiros pallorcs de
12 de outubro de 1492, de bordo
da nao Pinta, partiu um tiro de
ceça e um grito de: — Terra!
Terra!

'Era o gageiro que, do cesto da
gávea, bradava a plenos pulmões.

Uni coro unisouo partiu de to-
dos os lados: — Aonde? Aonde?

— Para oeste... respondeu 0
gageiro, de cabellòs esparsos ao
vento.

Effeito extraordinário causou
esse grito no animo da marinha-
gem,

{Continua)
Jorge Abreu. '

DECLARAÇÃO
A Casa Vicitas, lia 60 annos esta-

beleeida nesta cidade, declara nue se
acha perfeitameute preparada com a
sua secção de oplica para aviar toda
e qualquer prescripeão dos senhores
médicos oculistas. assumindo inteira
reiponsaHLidade pela sua execução,
dispondo para isso não gó de pessoal
habilitado como também de material de
superior nualidade, .1 nar de liem nion-
tada officina, onde poderão ser
executados os mais delicados trabalhos
ópticos.

Como prova de consideração para
com os_ stnliorcs médicos oculistas. a
Casa Vicitas resolveu conceder o aba-
«.intento de ao "I" a todos seus clien-
tes que se apresentarem com as
respectivas receitas i rua da Quitan-
da 90.

MOVIMENTO OPERÁRIO

Associação dc «Classe cios Ma»
nufuvtorcs de Tecidos

Terá logar no dia sS, ás 7 horas
da noite, na sede social, a assem-
gléa geral extraordinária paia
tratar de vários interesses.

Circulo dos Operários da
União

Na sede social, á avenida Pas-
sos n. 9. sobrado, reune-se a di-
rectoria deste Circulo todas as se.
gundas, quartas e sabbados, das 7
ás 8 horas da noite.

Dioxo^en
Destróe o máo hálito

Diversas noticias do Mi-
jiisterio da &ra

O 2° tenente tio 2" corpo rtt
trem, Raul Carueiro Ribeiro foi
dispensado do logar de ajudwi¦','
de _ ordens do inspectòr cc cavai.
laria e nomeado para idêntico çàr.
go junto ao chefe do Ücpnrta.
mento do Pessoal.

O 1° tenente Adotyhò ,;,
Cunha Leal foi dispensado do 1,:
gar dc ajudante de ordens do dí
rector do material bclüco.

O 2" tenente Américo Dim
de Souza foi nomeado instnictoí
militar dos alumnos da Escola dt
Minas de Ouro Treto.

—«Foi mandado recolher ao cor-
po a que pertence o 2° tenente K 1
clydes Nunes Sealbra, |que será
substituído no cargo de iiistriictpr
da Sociedade n. 131, da ConíeJe-
ração do Tiro Brasileiro.

ALFÂNDEGA
us commandantes dos vapores

IZronborg, entrado em julho ulti.
1110, e Hammershus c /'. dc Sa-
truslcgui, entrados o mez passatie,
foram cohdcmtlados a pagar os di-
reitos das mercadorias extraviadas
dos volumes pertencentes ri X.
Guimarães _ C, Welisch & C, 1
Dreissacs & C.

— Em uni requerimento de Ad '.

pho Diez, pedindo vistoria para
uma caixa da marca A. D., des.
carregada do vapor l.con XIII
entrado o mez passado, foi ex..'
rado o seguinte despacho; "Rc-
conheço a avaria, devido a siic
cesso da viagem, não havendo
pela mesma responsáveis. Prosiga
pois, o despacho com o abatiir.c-n.
to de 23 "|", sobre 03 direitos .'. <¦
41 i|2 kilos de rendas molha Ias
por água salgada."

« 11 0 11 tu —

Dividas de exercícios
lindos

Provenientes de divida=
exercícios findos, o Tliesouro X.

cional, vae cffectttar os seguinti
pagamentos:

7q:36o?ooo, ao Danço do Cou
meicio;

2tS33?, a Autonio Pereira Ií;
mos;

8:mG$i39, a Sérgio J. de Fre
tas;

9í)3$S/0, a Antônio O, de Souza
93.S?ooo, a Firniiho Fontes;
3-29$ooo, a Villas Iloas & C;

935?5S«5. a Iterm. Stoltz & C;
88s$930, a João Gomez d«« Oi

veira;
131S400,
928$8ooJ
704$S-'0,
i2-$853i
337fooo,

Silva; , „
J03?.|00, a José Tancretlo 1 ,.;•¦

ío; e os seguintes, provemciuei
de varias outras despesas:

6:-'jO?cioo, ao Asylo S. \m:i

para a Velhice Desamparada, da

ultima quota trimestral da s.;.-

veiição;
1 tCS^Sooo, a Ahredo E.

Silva, de fornecimentos ao
nisterio do Exterio:
tirao . r. . •

2:.soo$ooo, ii Companhia
das Norte do Brasil, de viagens
em agosto, por conta do iMiiustc-
rio da Viação.

a José P. Duarte";
a José K. da Silva',

à Manoel J. Sem'.;;;
a -Antônio José Silva

a Antônio Pedro d

da
Mi-

cm junho

Esl
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THEATRO BEPUBLSCA- Empresa
Oliveira & C.

A5s 8 3i^ ESTRÉA I* recita de
assãgnaftuíra

£>A
Grande companhia Italiana de Opsretas

CÂBâllBASCOGNAMGüO

1 , fi

Em 3 loii«r;is c artísticas partos
Episódios sobro a vida boheoiia, que conta a historia de um pintor, cheia

dc privações e encantos, repleta dc estroinices c á qual está uggregado um seu-
tiraentíil romance de amor.

Trabalho sürprelicndcnto de grandiosa i«misc-nn-scòi.iC'>.
GOMO EXTRA NA MATINE-Ei—A alegre comedia domestica, plena dc verve

e. nioralidnde
Magnífica, obra cinomatographica de Pathé Prè-

ros, em !3 longas partes.
SEGUNlJA-FKllíA—O maior assombro cTã oiuo.matogriTpiílã-paiiciul 1 Pela

grande fabricaEcltiir—O CAPITÃO .Vlf.GUO—O longiise arrebttadoras par-les, O—Tniuses violentos c sensacionaes su_i Tiores ás façanhas dc ZIGOMAR;
mitis emocionantes que as aventuras da PliüTKA.

OS laflEHS tlÀi TEEM lilIZO

Grande cotnpriulun e(iuestro nacional da
Capital Federal

Üníprcsã Affonso Sõinelü—Companhia
Botija mi 11 dc Oliveira

HOjÊ Grande^fu icção HOJE
l-o;íriiuiiun cheio ;to sue-

co so — Attracções o
nov (luilits

3=»__iXTQ'5rixri:
C1C1.VSTA KOTAVEI,

Terminará a segunda oarte, a pedido
geral, com a renrwcbtaião Ja

Brandi js;i peça intitulada

| O Collar Perfliflo
HH I ¦'¦• •«¦• eriacãn—O 1'OltTK Í.HIA
_T ; 1'i'eí'os o horas do costumo

F»^__l_._3kC:-E5 TH53ATRE
Ciclo Thenirnl Brtisiléiro

Grande Companhia Italiana de Opere tas
liTTOHE VITALIS

HOJE - 28 QUINTA-FEIRA - HOJE
Grande exèto-CoSiossai sucessão

Ultima o definitiva
SrsiiinO,'. rcprcséiitaçâo da popular opereta em tres acto?

Direcçao artística do
Cav. Enrico Valle

A OPERETA
EM 3 ACTOS

Direcçao musical do
Mr. Cav. Vicwizo Belleza

_F"2:5.0XJ-_?,EÍ.OXT

STEFI CSILLÂG
OCTAVIO

WALTER GBANT

IPOMA IlÀHiVÃ ^sisaijm^
iloM Jllflnllfl iLÊmvêi

K Win fTiriimrTrni ¦¦n*_» l»_i n —-i-winii iiihm mn ¦ 1 1 aiiiiii 1~dit:

líüi crisui js a peça de _nr-*lo policial,
.lo maestro COSTA JÚNIOR

H) Vindo ver que o XCL&SiJ. vos offerece uma obra colossal o nunca vista! m Os Mysterios tle New York

WmSW-mTVXfíStCmmStmWmmmmmmmWmWSSmi 
¦*MJjrMMKB«__M___M_g_Ç«^_P

THEATRÒRECREIÕ
Touinéc CRKM1LDA iPOI.IVBIRA

HOJE - A's 7 8|4 - SESSÕES -A^s 9 ílfá - HOJE
GIUNÜE EXITO

A ciiyiaoíulissiiiia comedia em 3 actos

IBriUiánlii tlesempcnlio <le IüCltTlNI. Clfl.IETA CESTI. MARIA
GIOANA c CIPIIANDI

TOMA PAllTU TODA A COMPANHIA
Kfsente da orchestra maestro lí. .MOC.AVKRü
Ili hetes ;'i venda na AVKXIDA KIO IIRANCO n. nS. Tclc-•plioae 573 Central. CASA l.Oi'1-S. FKlt.VANDES & C, itas ío ás

6 lioi-as da tarde. — PRliÇOS 1)0 COSTU.MI!.
Ainahliã, 27 de oim.lj.-o — C.UANDli KR'etTA DE CALA —

Honictiaüeni a SS. lixas, os Srs. lUaiITI* SCHMIDT e Al-TON".
SO CAMARGO, com a novíssima opereta em 3 actoi — I, \ JA''l'.I-:\l)l! DEiIAE ARANCIE. A sesuir ; Champaune Club e Cinema

Edi, lelephonista—Nelly Gary —• Madame Morei, Adela Buratclli
Sofia Veber—-Cav. Enrii-o Valle — Alnaide—Mina Zmiaroli
Duque dc Poniarcy-Luigi Gonsalvo — Grandbcc—Gianai Jfodvrsai
Numeroso corpo de coros e bailados

Oe*_luiiit>i*£LntissiiTi-i, miac-en-scénc
Amanhã — A DUQUEZA DO BAL TABAttLX

DomiiijfO — Matinée íis '£ lj J
Os b.iüetcs ú veiuln. para todos os cspcctaculos até deiningo

• i« CIWEMA ÍRIS
Empresa J. Cruz Júnior —

118.41) o 51
Una da Carioca

HOJE - AINDA UM P1UKUUMMA NOVO - HOJE
Em Matinês o Soirêe

' B' este o 3- progri.mma novo que oferecemos
aos nossos freqüentadores, em demonstração de
quci possuindo cohlractòs qne nos permittem grande
stócli do bellos Iilm, esta Bmprcza timbra em agra-
dar os que dão preferencia â sua casa.

101 ÍBIS. 7
Bello, grando e sensacional DRAMA POLICIAL, em

rj: 4 longos actos, da fábrica (italiana)it ' AMBftOSIO
•jí Neste romance policial lia scenas interessantes
•|: dc astucia contra astucia, o dc situações angustiosas

e mysteriosas que prendem a atlençào do espe-
lp ctadòr.

1A Tentação
Vl ___-———-—————————————-————_————————.—.

e o Homem

Cüinpatihia Alexandre
ll'AZOVO'1'J

TIRA DU MULHER
Protagonista : CREHILDA D'OLIVEIRA

Mobiliário da M.irco.u.iia Brasileira
•#J Peça absolutamente moral |^

Amaiiliií -AVrs^eOSrt-VI^TE DIAS A'
SOMBRA.

r_ ,««.'.. . A nntavel peça SIMONE, de Ilcnrytm ensa os: bhoux.

Cinetna ThsaS)»o S. José

Preços— Camarotes o frizas; 00$—Fauteiuls, ü$—Cadeiras, 4$—Balcões de í; 5$—
Balcões dc 2" US-Gjleria numerada, 2$—Entrada geral l$õ00 — Bilhetes á venda
no saguão do «Jornal do Brasil», das IU ás G da tarde c depois no Theatro,

THEATRO CARLOS GOMES
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Coninánlua Nacional, fundada cm i dc julho dc mn. — Dircccãii «=.-«iica
do acto, ..«.iia-.lo ™--1.- M-J-- ««gor^ o$«^SS. 

^ES

HEO-TJE. 26 de Outubro de 1916 HOJE
A's ;, 8 3|.) í.io;i|j '

7a, 8" c Qa representaçúcs da peça burlesca, c:u 3 acto., do Anmual
Jlattòs c música dc A, de Oliveira , j

Empresa TEIXEIRA MARQUES — ¦Gerência
Eden-Theatro de

A. GOilJAO.
Lisboa

Goiiiiianhia de Sflsiijes, du

HOJE
A's 7 3{4 e

93i4 da noite 2-Sessõ3S-2 £COJI_3
A'S 7 3j4 e

9 3(4 (ia noite
A IJKV1STA ÍUS FAMÍLIAS H-* CiHAÇA SKM ronXOGUAPHIA

A faiitasia-rovistu. cm dois netos o nove quadros, original dos escriptores poitueuses Àrnal-do Leite o Carviilho llarbosa, musica dos maestros Ca rios Oalileron e Manoel Figueiredo

AlCmprcai Paschoal SegrctoV ^ucrtmdò ccwiírlbuir para a propaganda
patriótica em favor da Defesa Xacio:;;,!, úrá iniciar as sessOes pela "Can-
t,úo <\o Soldado", cantada pelo tenor Vicente Celestino, acompanhado 1 cio
cor;:o dc coros. Os cspcctaculos começam pela exhibição dc soberbos
ÍÜiiis cincmatographicos;

Attenção — > No espectaculo da 311 sessão, isto c, no das to iU borás
da noite, os militares qne sc apresentarem fardados terão direito a 50 °\°
tle abatimento nas localidades da platéa. ¦

IÁ seguir : A' UK"_I"A SOLTA. Em ensaios i DA' CA'O !'K'.
. -.. -...,;.- .-.- -.-,.-... . ¦ ... -......-......- ... - .. ¦: .-. ... ^S 4903)

•J:II
•Ti"
<i»

7i'<

m
Majestoso o erábcionàpté DRAMA DE AVENTÜ- |RAS — 5 partes dc aventuras du fabrica $

UNIVERSAL $
Eis um trabalho monumental que vae criar ;>:

nome — Eis um conjtincto dc scenas estupendas
_r'J que o publico vae applaudir.

íl:
l_xtra na, inatlncc :

PALÁCIO DE CHANTILLYI
(NATURAL)

fji^^c^cM^xta^^-^^
S4S8Í ¦$

Copivcabaiiii — O maior do Rio — Quasi ao av livre; não tem ventiladores
«Mil HI3SXKA »>*«_ 1- üRÒISSl

Sensaolonal -prograt.-x-i.aa.-a. novo © O HOJE
Amalor concepção clneinuto«_i'iii>l>icu apresentada ao publico até hoje, a maior lição

dc patiiotlsiuo, o maior estimulo que uai jjoverno pode dar ao seu povo representa
este maravilhoso iilm

Empresa Palmeira

HOJE Q ®

rico-1'iio (Com pÉrèj — CAHLOS I.KAL.
Caniinlioiio — Ultimo amor — HEXllIQUK ALVlíS.•A Tetra, Amor «los amoies, Faillstii, Saudade, Pastoril MKOIXA DE SOUZAA arvore, Amor dos homens, Cancioneiro, Mestre da banda. Amor louto, KLISÀ SAKXOfl

. T/"1""', \^»hem parte João Silva, Luiz Bravo, José Moraes, Plácido Ferreira. Augusto Costa Álvaro Ve-reira, MarySolIer, Margarida Vclloso, Sarah Medeiros, Amélia Perry, Celeste de OUvcira, Amélia Pastichi
X!ftCl\ ITISX o^iiâty.

Apparatosa "misc-enscénc" d» JAYME SILVA
Dircccão musical do maestro BliR WARDO FERREIRA

Scenarios completamente novos de Augusto Pina, Luiz Salvador • KeynaMo Marlins-Adcreros de JosíQueiroz Guarda-roupa de Castello Branco c da empresa - Montagem scenica de C, Doca - MomaÉcm ele-

Opinião aa Ii__._3ren.f-ia

nvasão dos Unidos
Veudo ICEW-YOFIKl em chammas, em 6 surprehendeates actos, ' exclusivi-

dade da Elixipresa -TAFFA

O LADRÃO DO OESTE
DRAMA: EM 3 PARllíS

Sabbado OIA CIIIO dedicado ús ^m I É^ _^*,,,, £*% BKI Flk iCk em ° :,ct&s
exuiud, famílias do Copacabana VfiF I mmmw mmmm ^reí» «^ ha? «¦*% por

THEDA BARA — Fox Filw-

Do "J Jrtir.i do Commcrcio •* — Ape-
zar de simples c ocuueuino. o título
dá nova rcyista que „ companhia do
Kden-Thealro. de Lisboa, começou a
representar no Carlos Gomes abrange
um mundo. Um mundo dc sontímèn-
tos bous e ruins, um mundo de ale-
crias e dores, de orazeres e soífri-
mentos, de encantos e torturas. Ií'
«m torno do amor que tryra o mundo.
O nnior «Jc5.1i.l«ra-se em uma série
infinita de n;atizes. Cada novo tem

a sua maneira de scr. os sciis habi-
tos, as suas tradicúcs. To-.los os po-vos amam mas nenhum sabe cantar
o seu amor e a sua paixão, con; o ar-
dor, a vchemeiK-ia c a sinceridade do
povo toruiütiar.

De facto, deve bem c-^mprelicnder
c sentir o amor que tem. na liarmo-
ma do seu vocabulário, a palavra —
saudade — irmã ee:::m do maior dos
sentimentos da alma humana. A re-
vi>tr. fimtjsin dos srs. Arnaldo I.eite
e Carvalho Barbosa, faz deífiú.r ante

o publico to.los os amores «uic a tc:-
ra portuvueza abriga, desde o amor
da ai.leia. temo, meico. simples e
traiwuillo ate aos amores mentirosos
e í.iiRidos da vida tumultuaria da
cidr.de; do amor honesto c puro ao
amor da ruíia; do amor materno, ge-neroso e bom ao amor sublime da
pátria.1

. . • ¦
Do "Correio da' Manhã"'— 

-Del

monstradá á saciedade a razão de ser
do titulo escolhido com rara felici-
dade. entraram os autores do "O
iimur" a incluir na sua peca delicadas
fantasias, que hontem agradaram mui-
to, que? no conjunto quer em cada
scena de per si. A nova peca <!a
companhia do Edeh-Theatro, de I.is-
boa. _aperfeiçoada no cenero nilopta-
do. e uma das poucas oue nos i-í-m
EÍdo aprcseutaúas çom principio, meio
ç fim. em um enredo fácil e liem
imaginado; Iniciada no quadro "Hy-
iiiim á viih". ella se <les«lobra sem
orí-viwíni Òes, natunUmente, com to-

das as justificativas, até attinRÍr ••
apotheüsc "Viva du amor", trabalhe
scciiograpliico de grande valia. Mui.
ias das I.irdas scenas -;".i> trabalhos dc
joven sceuograplio oortuíuez Reynal.
do Marfins; artista de inilisctitiye.
mérito. A musica da nora, revista -«w
e-zeripta nelos ma.stros Carlos tal-
deron e Manoel Hirueircdo.

Do desempenho, su podemos dizei
bem. pea correcta inlerprela^to daaa
peles artistas da estimada companhia,
' 

l)ó "Jornal'ío Brasil" — Thcairc
cheio; c. naturalmente, Isso . devia
acontecer, porque a comoatiliia do sr.
Carlos Leal sabe comnrchcnder o. c« s-
lo do publico .me o frequenia; veste.
cnscena, toai atleitcão c cuidado; ira
nessoat ntiratiite e csiu.iioso; e quem
lá vae n-.o perde o sen tempo nem »
seu dinheiro. ,.

l'oi o que acoiueceti hnnlcut. «'«
bons artistas, liem en.-aiaiios. bem "l:
trnscciiados, maiüiverain oi b«.u5 etc-

liittns.

Vojo « toilats »b noites — Ò AMOU

ti.*—.
..___
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Rio, .6 He -litu.ro do iot6.
._SSE-______S CONVOCADAS'Fabrica 

de Fumos Brasil, dia 3, ás
2 horas. . '

IO Marquez ne taywie
j| I'or G.ni.il de Ne.vnl

| o Tamanco encarnai.
:. i__ Henry Murge.

1 i)m casamento na
| época do terror,
í{ Por Mi.ecou.t

| LÁZARO,
|l'or Ilon Jaclntho O. Picon;: 

DUAS ORPHÃS,
Por Miotto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Ma.cel Prévost

I UM ERRO JUDICIAR!.
Ú Pòr M_rc Mario

| AMOR VENDADO,
jjj Por Salvador Farina ¦&

i Ódio Irreconcillavel, |
!* Por Carlos M. Ocantos p

| Servidão e brio na |
.ida militar, J'A Por Alírcdo ide Vigtíy 

'f,

I Memórias tle duas |
I jovens casadas, |
Ú Por II. de.Bal_ac |

| UM CASO ESCURO,
_t Por II. de Balznc

i| Mysterios da Villa Rosa,i|
U Por A. E. -V. Manson fi

I FOR UM MEIE, I
|| Por _. T.-de Solnt-aormah«S

| MULHER OE MARMOREI
8 Por Callos M. Ocantos ?

10 CORREIO DE LIÍO
I Por Marc Mario

| Abbadessa de Castro,!
II Por Stomlhal (Henrique I

Bwle) I
leoeeoseeeeeeeeeeeeeil
S PREÇOS AVULSOS — Kn|
«Capital: Volumes l>roc_n-pjj
•idos, 2$; o_.adoi_afio9._isS
j{porcalina, _$; com enca-.
Jiderna.üo de amador (es*
«li-ctal), 4$000. g
i\ No Interior: Voluinesg
Sliroéliados, S$500; enca-ja
«dei-nado. em percallna,***)Í3$500; com encarte, naçno^
jldo -'amador (especial ),?S
Ú _$500.
it .nstrncç.es para assl-U
«gnaturas vide mHiMtto.**
\\ anteriores. Vendem-so col-plí
Jitlec.ões a preços rcduzljflos.,;

_*i_^S_3__J%_3__3_r_i__3___«

COXCOBRENOIAS
ANKUNCIADAS

Diroçtoria Ceral dos Correio», par»
a íicqiiisiçjio de uma lancha a gazoli-na, dia 30, ás j horas.

Admiuistração dos Correios do Es-
tado do Rio de Janeiro, para o fome-
cimento dc 'material, dia 31, ás 4horas.

Woyd Brasileiro, -para e venda dos
cascos dos vapores Estreita e Orkm,
.ia £1. i*a .horas.

Aowttifrr .
Estrada So Terro Contrai do Bra-

sil, para o fornecimento de carvão dc
forja, dia 4, ao meio-dia.

Estrad-t de Ferro Central do Brasil,
nara o fornecimento .11 objectos dc cs-
criptorio, exDcdicntc e .tj.ogra.liia'
dia "6, 

ao meio-dia.
Deposito do Material Sanitário do

Exercito, 'para o fornecimento dc arti-
ros 'de1 expediente, advonticios. material-sanitário dc paz c itucrra, de cirurgia
dentaria e ide veterinária, dia 6, ao
meio-dia,

Direetoria Ceral dos Correios, para
os servi.-is do conduceão tle malas e
de collcctns da corrcsooiidcncia nesta
capital, dia fi. ás 3 'horas.

Eslradi dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de iniátoriács di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para fornecimento dc utensílios e ar-
ligas diversos, .dia 8. ao meio-dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de ferro e outros
tnelaes dc fundição, dia 9. ao meio-
dia

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de ferramentas
c ferragens, dia 10, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fcrnccimcnlo de tintas, -óleos,
drogas, o árticos semelhantes, dia 11,
uo meio-dia.

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o íoruuoitneuto dc limas, para-
fusos c pontas Pa ii 2, dia 13, ao meio.
dia;

Estrada de Ferro Central do. Brasil,
pnra o fornecimento de .nateriaes de
coiistriiecão v. artigos semelhantes, dia
14. ao meio-dia.

iRppalticão de Águas e Obras Fu-
bjicas, nara o fornecimento de mate-
riaca, objectos de escriptorio expedi-
ente. forranons e artigos diversos, dia
14. ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fi rnecimento dc rnateriaes de
¦Iluminação, otcclricidadc e autoino.
vcíb dia iG, .10 meio-dia.

.Direetoria Geral dos Correios, paro
a acquisieí-0 dc .20.000 malas para
correspondência, dia so, ás 3 horas.

r»_TTN.OES __E CUEDOTíES
Fallencia -de José Teixeira, dia 31

i '1 hora.
Novembro:
Credores de Oliveira e Vasconccl-

los, dia . ás 3 lioras,
Fallencia lie João da Silva Cuima-

rães, dia to .. i hora.
Fallencia dc, José Bittencourt dc

Souza, dia 13, ú 1 hora. , ;Crbdòre. <lo Mcircllcs o Pereira,
dia 16, ás ,3 horas.

CAMBIO
O Banco do Brasil iniciou hontem

os trabalhos cambir.es declarando sa-
car a t_i!.;.d. o os estrangeiros, o
12118 A

As letras de colicriura acharam col-
locação tt 12 7I32 d.

Momentos depois de aberto o mer-
cado. firmou-se, passando (|na..Í lo-,
dos 05 bancos a sacar n 12 sl.iml.

t) piuicl particular era adquirido a
121I4 _

O meriiiflo, durante o dia. firmou-
se ainda mais, vigorando, para o for-
ucciraciito dc caiiibiaes as taxas de
i2;s|33 s iciliGd.. e para a com-
pra dc letras dc cobertura, ns de
.12 1I4 C 12l)|32 d.

Fará os vales ouro. o Banco do
Brasil conservou a taxa de u7|8d.

Os negócios conhecidos foram rc-
nularci, fechando o mercado cm po-
tjão 

firme com saaues a 125I32 c
:.. 11C d. c collocação para o papel

particular a 12 9132 d.
.oram uífixadus nas tabcllas dos

bancos :
IA 90 dias: ,

T.ojidres. . , v -,- I2i|i_a 12 sl.12
Hamburgo. .. . -.- $750 a $755.'
Pari., . . .¦<_-•¦ '$71-10 ??20'

iA' .visla :
Londres, . ,- >¦ t, iiu|i6.c ii 31I32

•AtUODAO
Entrada, em 24: 59 fardos.
Desde ' 1°: 12.200 ditos.
Saldas «m 44: 525 fardos.
Deslle 11 _ 11.382 ditos.
Existência em 25,' de tarde: í.691

fardos.
Posição do mercado: firme,

COTAÇÕES
Pernambuco. ..... Nominal
R. O, do Norte. .... Nominal
Parabyba Nominal

Jazida de graphite
Compra-sc uma. Dirigir infor-

mes do local, preço, condições ge-
_lcs, ú caixa do correio 9ii, Rio.

Preços correntes do mer-
cailo do Dio de Janeiro
ARROZ NACIONAIi

Bullisdo.
Especial. . . . .
Dito superior . .
Dito bom. , . .
Dito do norte,
branco

Dito regular. , .'luto idem, do
Norte, rajado. .
ARROZ ESTKAN.KIRO

53$300 _i$70o
48$3oo 5.1.00
43$3oo 46$700
3SJJ0» 4i?7oo

33$3oo 3GS700
33$300 3HÇ700

28S300 Ji?"oo

SS40
$480
$39<
Sóoo

$.|8o

Agulha, de 1*. . 75$oo».a 9i$Goo'Dito de a . • N5J ha
Ingleü 35?ooo a 36$?oo
Branco -rystal , $._o a
Crj-stat, amarcllo $4Go a
Mascavo. . . . í.wo a
Branco, 3' sorte. Çfioo a.
Somenos. .:-....','.. Não ha
Mosoaviulio. , . $440 a

HGUAS 'MlNERAl'3'Nactotiact :
Caxaiubu' (48 gfs.) 2SS000 a
I.ambary (48 gfs.) 23Í000 a
Cambuquira (43 K-) 23$ooo a
S. Lourcnço (48

garrafas). . . :3$ooo a
Salutaris (48 gfs.) 23$ooo a

•Estrangeirai :
Vichy (50 garfs.) sS$ooo a 58*000
Pcrricr (50 garfs) .5IÍS000 a $6$ooo
Dila (100 garrafas) 7o"*uoo a 70Ç000
Selters (24 gare.) Nominal
*. Salgadas (48

garrafas), . . sfiíoou a 56S000
C. 'Moura (48-g.) 48?ooo a 4S$ooo

AGUARDENTE
Paraty ..... iGjSooo a i?°$ooo
Angra ..... J55íooo a iGoífooo
Campos. , . . i45$ooo a iso$ooo
Baldai . . . ¦ i-lsSooo a iso$ooo
Cllaceiú. , , 1 . i45?ooo 11 iso$ooo
Aracaju'. . .- :. -¦• M5?ooo a isoÇooo

_85ooo
23$O00
23J00O

23Í000
i.liüoo

iMANTEIGA ¦ ,
Hodesto Gálonc. sor

tidãs._ - . . .
Brotei .rtrei. lata.
I.epclcticr, 'lata. .-
Modesto Galoue, lt.
L. Brum. .....
De Minas. . . .

M1UIÜ
Amarõllo, da -terra.
Dito brinco, idem.
Dito da terra, mix-

MADEIRA 
'

Americana, pc, . .-
Resina, dúzia. , .
Sponoc, «luzia. . .
Sueco, branco, o pe
Dita, vermelha . .'Pinho do Paraná
!> qualidade . . .
2a qualidade . . ¦'fabo.-i

OLEO ,De linhaça. lata. .
Dito. barril. . . .

PH0SPI10R0S
Olho
Brilhante
Pinheiro.
Ypiranga
Frade •
Mimosa . ¦ * * ¦»
Raio X.'*¦;_ , . •
Brasil. .....•__ ceia:
Olho. . . . -.- t
Ypiranca. ....
Raio .......

QUEIJOS
Do Minas. . . 1 \

SABÃO
• Em .7 tijolos. . .¦
Em .9 .barras....

Olcina virgem, em
tijolos, 4 kilos, .

Olema e virgem, em
em tijolos peque-
nos,, 3 kilos . •

Olcina e virgem,
em tijolos n. 1, 2
kilos

Especial, cm tijolos.
4 kilos ....-•

Especial, cm tijolos,
3 kilos . . . .

Especial idem, n
i, 2 kilos. • *¦

Não ha
Não'_a

2$soo a 3$ooo
Não ha

,.$000 a 3$8oo
2?800 a 3?200

io$soo a n$3oo
10^500 a n$300
'.$400 a io$ooo

$420 a $420
133J000 a 153Í000

5950 a
15000 a
i$ooo a

$950
IJOOO
I$000

7JS000 a '75$ooo
65(000 a 05*000

S220

i$4oo a
ijo.io

25000

50S000 —
50700o —
498000 —
49$ocu —
4u$ooo —
4SS0U0 —
4S$ooo —
475000 —
64$ooo —
62$0UU —
6i$oou —

5.00 3Í200'
Kilo

$700 %72e
5720 -a Í720

Poi caixa
2?3io 353<o

iSrGo i$7Í0

A1X00I,
30 grios. . • v
38 grãos. . . ,
40 gráns. . . .A_/*AFA
estrangeirai hilo.
Nacional. - • ,•

AZEITE
Peualva, lata -
Port, lati d<
litros

iPortuguezj lata. .
Francez, lata de 16

litro; . . . , ,
Fninci., lnta. , .

480 litros
240$000 .1 250$000
_5ojooo 2_o?ooo
260J000 2705000

5330 a
$340 a

§340
$360

16
3$ooo a 3$ooo

23$3oo a
15500 a

30Í000
3.000

i$240 a

3$ico a

2Ç100 a

i$-'4o

35100

2$.(00

i$Goo

¦¦*¦' :'ag__fl_S".*-*
Ainda .hontem a Bolsa j f unecionou

bastiute .«ítiva. «isto ..Tealif»^ ;regu-
lar numero dc negooM. J,. .,¦.,•¦:

As aooliess «eraes. «s .Jluaiapaes
de 1014 e .ps Mineiras ficaram fir-
mosi .«• do C. -36 **fhesonro -,e os oa
C. de E.-dc Ferro, em 'alta; o» Po-,
puloresi cs Municipa» de JS06.' ar
acções ilas _^)tecia_ «i _»i «eiras. __,
das Docas 4t Bahia, as ;ao Banco'
do Brasil c as do Commercial. ma_<
tidas* ' *í

.'•:• -VENTAS
¦ 'Apólices: , . \Geraes dj 500$. ia.... 700S000

Ditas úe noodS 3. 4a... l25í°00Ditas idem..!, __ '4 a. • • • ,»2»jooo
Ditas idem 2, 3, í *>• • '• •830S000.
C. do Porto. 2. 3 a. . . . 945$ooo
C. de E. tle Ferro. .10, 15.

25, 32. 35. SO a.,.0. . :82o$ooo
Ditas-idem. 1, 1. 2,o.'8.:». • '

xa 12. 12. 42 8335000
Ditas idíin. 100 vlv10 dias. a Bsojoooi
C. do Thesouro, meudas •

8005000
8205000

SíjÇooo

S13Í0OÓ
1935000.
1885000.

íSSSóooj
8oj$ooo;
'.83$ooo

825000

i?o$ooo
spíçóooj

' 26$000
2Ú5SO0

27$000
325000

•í6Õ$ooo'*45o5ooo

l;|0$ooo
1<> .'ÍOOO

700Ç 
-a . . ...

Ditas de 1 :ooo$, 6 a.
Ditas idem, fi. 17.

£2 a '
£ 20.

. io,

port.

»____*__) P-BI4CAS
ALFÂNDEGA DO RIO

- Arrecadada hontem:.
Em ouro. . . ; ... ¦ ',81:941 $434''
_m papel. ..... '115:3595052

Total
Renda de 1 a 25 -. .
Em egual periodo de

. 1915.  .

Differensa a maior cn
»9i6 . . . . '; 

.

197:3005486
4.234:368595»!

3:829:3285571!

405:240$388li
I

D___jo _ ..; ê. ."M. V Alyest.n.

rf^l.

4. 6-

Especial de,peso.
Virgem de peso.
Virgem superior,

VINHO:Uio Grande . .
Collarcs, tinto,

Municipaes dc
ia. . . . . . . • • •

Ditas de igoo.port.io, 50 a
Ditas dc 19"4 port. 10. a
Ditas idem. 4, íS. 10. *o...r_-

. 53, 42,1 á. .. .. . -• •--•
E. de Minas Gcrac3. de

1:000$. -i, 4, S a. . . .
E. do Rio (4°i .,

ia a. ...
Dilas idíni 3, 3.

Bancos: '
Commcrcio, 2Q a. « •¦-:...*•
Brasil, %.a, ,. • . •'-! »"¦.•

Companhias' v -.
Minas _ Jcroiiviuo, 100 a
Ditas idem, 500 a. . ... .
Dilas idem, Vlc 3» "I2S.

500a. ..'..•• 
'• i' .'•

Uèdc ,_i..l-Mincira. 2t a.-.-.
Tccidorf Alliança, 30, 50,

aoo a, , .' • '•'-.• ..*•••
Duas du .Santos, port.. -r-a.i

Dcbcnlnres: ...."*
Industrial Cainpista 20 1 .
Sanla Helena. 73 a. . .

205000 a 32$000
3$ooo a '35.100
Por 100 kilos

Paris, .. < a , ,x $722 .a . 5?35
Hamburgo. , »- .,, S7ü 8760
Itália. . , . , te$o $688
Portugal. . _.»;.)« -25845 35034
Nova York , « ,,„ «}$200 tô*77
Moiitevidéo , , .- i($4oo 4S500
Hespanha .... $855 $804
Buenos Aires . . .i$86j 15*80
Sjiissà $802 ia $815
Vales do caía. . $720 $729
Valos ouro por i$ooo, -aÇay.t

LOTERIAS

Caixa de Conversão
POBTO & O.

São nucin melhor ágio pairam.-- AVENIDA RIO BRANCO, '49,

CAPITAL FEDERAL
ttesumò dos promios do plano

n. 237 raalisada ora 25 outi.
tiro do 10:g.

'LIBRAS
.'Os soberanos foram cotados a ....

205450, ficando -com vendedores u
20?_oo e compradores a 20S4UO.

•LE'I'RAS DíTtÍIESOUUO
As letras papel foram nraociadas ao

rehate dc 5 e s i|_ «or cento, ficando
com cum ura d ores, conforme a data dc
emissão nos extremos dc 5.I2 a
7 i|. por cento c sem vendedores dc-
clíirailos.

AI.PISTA
Nacional. .... 54?ooo a s6$ooo
EstranfíC.ra. . . . sS$ooo a 6o$ooo

Al;GOD.\0
Sertões. ..... 21S000 a 2,i$ooo
Primeiras sortes « • 20S000 2í$oao

BREU
Claro (280 libras) 46*1000 n 465000
Escuro, idem. Nominal

BATATAS
Nacional, po'r kilo ?j8o a $500

BORRACHA
Mangnbeiiu, con-

forme a niialida-
de, por 15 lts.-. Kominal
I1ACAI.HA0

Pcixilim ... -. CSSooo a C9$ooo
CrtISpc .- —• —
Norucira. . . . . -_ —
Escossia -. .- . , oGÇooo a o8$ooo

BANHA
Banha dt -Porto

'Alegre, laia de 2
kilos. .....

Dito, idem, laia
20 kilos, . , •

Dila da Laguna,
lata praiule. . .

Dita do Ilãjãlíy,
lata dc 2 ks. .

Dita idem, lata
Igrande, , . . ,

Dita do "Minas,
lata do 2 ks.

Dita,, idem, laia
igrando
CARNE SECCA
Rio da Prata :

Patos u manias >.
Mantas ....

Rio Grande :
Puras mantas. . .
Mantas . . '. . ,

Matto Grosso :
Patos e mantas. .
S. Paulo, Minas c
Rio
CARNE DU PORCO

Do Puraiiá e San-'ta Catharina . . limo a
Dita do R. Grande ?8oo a

[CRUENTO

8i$ooo a 8ÓÍ400

82Í800 a 80$4OO

79$20o a^.:8t56oo
V8?$ooo a 87$Coo

S6$4oo a S?$ooo

?2$ooo-a 745400

54?ooo a 6o$ooo

Não lu
i$240 a 15440

i$iSo a 15.140
15160 a 1Í300

i$oCo a i?32o

i$i6o a i?3So

i$i-50
ISIOO

PINTO. IJOPES '& O.
Rna Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as mclUorcs contas dc
enfé.

PRÊMIOS DE tC: 0005

CAFK'
Mo'v"nn-:.VTci 'nu mercado

A. MOSOOO !i;..3tcnci.-i em 23,
.do tarde. . . .

i-.ntradas cm 24 :
K. I'". Central. .
lí. 1". LeopolUiun .
Ciibotagcm. . . ¦

i Barra a dentro. .

ÍCiVoj 'Saccos

r,m vond. .Capital _0:OOflgOOO
r,r,iS7 3:0008000 i
53018 líOOOSÕOO..
31253 1:000S .0 j
3!'?39 1:000.000 |
130ÜQ 50)3100,
62íH  ' tsonsono,
n-isriR 5011.100
4G311 D0O..O00

PP.EMIOS DE 2003000

.__8Ò 16B9S .12G4. '43281 38866
511181 28059 2.02 11533 59190
20594 299!. 197S7 1130S '221..
14284 3-ilfií 41633 42714 17395

PRÊMIOS DE 1008000

32503 MO. 8791 21073 31976
S-,1314 36870 '59317 12774 4SS23
í;:.i33 3717Ü r)ã'.'8"i 400110 53214 '
20286 45923 20513 1-I5.il 37977
4108 2030? 12283 16317 5803

40220 30090 012.1 33Í79 53S17
APPUO._IMA.__.

1700. e 17907 ioOSTOÕ
531.0 c tiíi-188 ilOgiJOO

DEZENAS
17001 .. 17910 GO.000
53-481 a 55-190 30$.00

CENTENAS
17') .1 n 1R00O 12.000
5,101 a 5.500 85000

Todos os números terminados
mn 7.0G lem %Q&m

Todos rs mimoros terminados,
vm 906 tem 30ÍOUO.

Todos os numo.os torminodos
em 06 t-iri 4S00O

Todos us numoros tor mi nados
om 6tâm!2S exoeptnando-se-os
terminados cm U6.

O fiscal do noverno, Manoel Cos-
me Pinto.

O dirccíor-assistcnte, dr. Anto-
Ilio Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O director-prcsidcntc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O csci-ívão, Firmino de Cantita-

ESTAOOflOBiaeRAHOEQOSUL 1
Áuotovisnda,po. contractode, 7

6 de setembro do 1913 | __
ICxtracrio de 24 de oulul.ro

1910
PHEMIOS DE 40:0003 A 1:0005

00.8G0
427.320
41.100
5r..6o

5.0.6
1.500

330
367

360.501

10.2-7

370.;SS

;.3'4

Ilova. ....
Üatliedral. . . ,
liandcira Sueca
Hcx. . i. . ..
Alpha. . . .
}'.raiiiid-, • .
Whitc S: llrolhcrs 22?ooo

Por caixa
CIT.UIPAC.MI*

t.rancc_a. • . • • iou$ooa n 3io$ooo
Portugueza. . * . ii'5$ooo a 135.00a

COUROS

Por barrica
21$001 -_

N5o ha
23?0O0
23J000

20500U —
2_lS00U —.

i$úoo n
Kilo

$730 a $730
$540 a $540
$620 a S620

Pipa
, 150Ç000 a x6o$ooo

eu-
porior 5208000 a 5605000

Dito, inferior. . . 45o$ooo a 48o$ooo
Viruern do Porto . 46oSooo.a s4o'$ooo
Verde ^ortusue.. . 4éo$oon a 540?ooo
Lisboa, tinto. , Não ha
Dito, branco, 14 „ :

gróos  4S05000 a 5205000
1'ÍRueira, tinto. . . ?ooSnoo a 8o$ooo
Hespanhol. linto. Não lia
Dito branco. . . . 4505000 a 5005000
Vcrmoulh, Cinzano 34$ooo a 36J000
FortURtiez .... 34$ooo a 36$ooo'Pranccz, caisa . . 42*000 o 44Ç000

SAI,
Mossoró. . . í .- 4Í000 a 4?5°o
Cabo Frio. . .t •< 3$8oo o 45300

VINAÜKli Por pipa
Branco. .'.-',-_ * 330S000 a 35o?ooo
Tinto. . . . . . 330$ooo a 3SO$ooo

VI5LAS
Grandes, de 5 e 6.

caixa <le 25 pa- ¦
cotes. . . ... . I4$?oo a M?*"00

Pcquena3, de 5 c 6,
caixa <le 25 Pa- .
cotes ..... 9?500 a 9?500

Fragata de 5. cai-
sa dc 20 pacotes 32S300 a 22Ç300

Locoinotoras do 6.
c. 'de 30 pacotes 22?.]oo a 22*300

Carro, caixa de 30 ¦' __
pacotes i6$ioo a isfioo

Carro "Brasileira,
caixa de 30 pa-
cotes 

Domesticas caixa dc
si pacotes . . .

Ijcomotoras "Ura-
sllciras, de C, c.
de 20 pacotes • .

Coiulor, c. dc 25
pacotes. . , , .

Brasileira, caixa <lc
25 nacote. . . .

Brasileira cm lata,
12 latas. . . .

Taulista, caixa do
25 pacotes . .-< 24*200 a

YpiraiiKa, idem. ¦ 28Í500 a
Colombo, idem . . 27S000 a 27S000
Colombo 2 idem. ., -3$7°o o 23Í700

DIVERSOS ,„A_ua-raz, por kilo
Amendoim era cas-

ca, por Mo • •
Alcatrão, por liilo .
Ccii_ica, por 100
kilos

Fubá de milho, ioo
kilos. .....

Farcllo de triRo,
por 100 kilos. . ....

Cazolina, :por caixa i7$65o a i8$ooo
Conebra. por caixa 488900 a 50J000
Kcrozenc, flor caixa
Piinciila da índia,

kilo.
Liniruas do Rio

Grandü uin... .
Ladrilhos, por mi.

"-.tro .l.toçooo a 330Ç000
Matte em folha, por _ ;
Idlo < S.tüo a $500

iPolvilho. 100 kilos .16S000 a 54|ooo
Passas, oor caixa . 1BS000 a 18Í000
Presuntos, por libra 3$20o —
Tolhas, nor milhclro 330S000 a ,_o?ooo
Toucinho, por, kilo $3oo a 1S100
Tapióca nacional,

por 100 kilos. .,,
Troinoçoò, por 100
kilos

Visas do aço, por
kilo. • • • • .

OFPEKTAS
Apólices Pcd. Comp.

Geraes de 1:000$. S30$ooo S;5$ooo
O .do Porlo . . . nio$ooo g.toSooo
C. de lí. de ib*erro Sj4$ooo 822J000

82j$0Õ0
S20$ooa 810S000
8258000 — |

8138000
83S000 82$000

C, do Thesouro
S. da líaisaüu . •
Provisórias. ...
Judiciaria. . ...
li. do Kio (4 "1 -
1-;. do Kio, de 500?,

Dito de -ÍI.'Geraes 8io$ooo 8Õ5$ooo
Ditas do K. Santo 7008000 üçrsíooo
Municip. do 1906. i94$ooo 192*500
Ditas 110111. . .
Ditas de i.t4,POrt.
'Ditas, nom
Dito de 1904 . .
Ditas do lou.nort.
Ditas dc Bello Ho-

rizonle ....

— 435f,l,o

IO .$000
i83$5oo ._IS$ooo
ip2*ooo —

3i.í$ooo
3t8$ooo 3ij$ooo

I50$aoo —

20S900 a 20$90o

2s$5°o a 23$5°o'

2^700 2.|$;oo

33$ooo 35$ooo

35$ooo 335000

37$ooo 37$ooo

24$='
28$5

2?$000
•105000

3.!?ooo

Co$ooo

24$=10
500

i$400 -"

38$ooo 40$ooo
I$200 —

iS$ooo tS$ooo

10S000 iC$ooo

5$700 'C$000

650 a 12Ç000

s$5oo a 3$700

i$2oo a i$úoo

36*000 a 5o$ooo

46$;oo a 5o$ooo

$550 a $550

'Coiicoj:

Commercial . _ 164S000 i6--|ooo
Brasil 2008500 2005000
(LaTÒura; .... 1508000 1318000
Commercio. . • I7i?ooo 1705000
Nacional. .-¦_•-. iSoÇooo i75$ooo
Mercantil aaoíooo —;

C. dc Seguros:
Brasil. to$ooo 36$ooo
Minerva. ,,-..... — 2SÍ000
Garantia — 310*000
Integridade. ... — 58*000

._itro.,« ,f. Ferro'
¦M. C. Jcronyino.
Noroeste. • . • •
Goj-az. ....¦Rêtle 'Mineira. . •
Norte do Brasil. ,

C. de Tecido'':
Brasil 'Industrial .
P. Industrial. ¦ ..-
S. Fclix
lAllianç.. .... '—•
Corcovado. . .«'•*¦
1 _ti jpolitana ... —
S. P. dc Alcântara 205S000
Carioca. ¦ . • "*"
America I'abril.
Maeccnsc , • *
Cof. Industrial. — i33$ooo
Mnaf. Fluminense 85$ooo 5051000
Cometa — 120S000
Tijuca . -¦• .o$ooo

(*. 'Diversas:
Docas da Bahia. ,
D. de Santos, «om,
flitas ao port. .
Loterias. -, . -. ''-..,. ... -
T. e Carruagens 00*000 58*000
Centros Pastoris 228000 ipSooo
Melli, do Maranhão 45$ooo 418000
T. e Colonização 7?-'50 7*ooo
Mire. Municipal ¦— C65ooo
Mfffi», no Brasil. — 90S000

Dí.ciitlirèf: ~; „
Docas de Santos. 2oG$ooo 205*000
America Fabril . — 190*000

'Brasil Industrial ioi_*oo —
Tecidos Carioca. iQ.-ISooo 1905000
Merc. Municipal 2108000 203*000
Proa. Industrial i99$ooo —¦
Manuf. Fluminense i8o$ooo 170S000
Antarctica Kiulista — lo.iSoao
Tecidos Aliança 195Í000 1908000
S P. de Alcântara 2oo$ooo 1905000
Iiid. Campista. . i;o$ooo —
R. U ,S. Paul 1. 80S000 —
Tecidos Mngúcnso. 1408000 —
Industr;al Mineira —
Bom Tastor. 

':*-.. ~ _tinlio 'Sapopeni.a loeíooo
Tijuca . . • • •: ^f'"
N. -Costeira.. . 2005000
S. Fclix. .... —

MAXIFJ-STO DE IMPOR'
TAÇAO

Pelo vapor nacional "Fidélonse", dc:-S. João da Barra. Carsa recebida:.
1.000 suecos de assucar. a Joaquim S.'.
R-, "Brito; 385*. & ordem; ws. ú or-!
aonii, 79. a ordem; 75 - ordem; 75,;a ordem; 190, _ ordem; 300 á ordemí,
100, A ordem; 500, á ordem; 760, a
Mcírelles Zamith; 400 ao mesmo; 48toneis de álcool a Thomaz da Silva;
5 tonelotes de álcool, no tuc_uo; 40,toneis, a O. P. Aguiar; 12. a Carlosi'laveira; 10 caixas de banha, a Vi
Senra; 26 rolos de 'fumo. a G. M. F,;
Veado; 20 cou.ros. a Souza Valle; 50saccos de café, a Orsntcin & C; 359,,a R. Queiroz; 25, ao mesmo; 34, ao
mesmo; 130, ao mesmo; 7, ao mesmo;.
80. a M Kiiílay.

Pelo vapor nacional "Itauba". dos
portos do norte. Carga recebida: 200
fardos dc algodão a Fabricio C. Pe--
drosa; 78, a Thomaz da Silva; 244, a,
Zenlia J.au:os; 500 saccos dc assucar, a
C. Parisoto; 66 barris dc oleo. á or-
dem; 380 fardos dc algodão ... Fabricio
G. Pedroia; 184 caixas dc oleo, a -C.i
Heitor; 50 saccos de cocos a Caldas
Bastos; 150, a Soares Cunha.

Po!b vapor nacional "Murttnho . da
Bahia. Carga recebida: 38 malas dc
algodão, á ordem; 21. á ordem.

Pclo vapor francez "Aluirá, dc
Joyouse" 00 Havre c escalas. Carga
recebida: 20 caixas dc champagne. o
Wilson Sons; 20 de essências, a Car-
rapatoso Costa; 115 dc águas, n Co.
lho Martins; co, a Constantino Gomes;
150, a Delphim Coelho: uo a Carva-
lho Rocha; 100. a Teixeira Borges;
ioo. a Antônio Roiz: ioo, a Rodolpho
Hcíss; 100, a Oliveira í.opcs Silva;
120, a Coelho Martins; 70 á Santa
Casa de Misericórdia; 30 de licores," a
Coelho Martins; 5 saccos dc fccula de
batata, a Antônio Brava; io fardos dc
papel, a Alberto Vianna; 3 caixas, a
Antônio 1'into: 7-*.. fardos, ao Minis-
lerio da Pazeuda; 8 caixas dc oapel pa-ra cigarros a P. Gomes Sc C;; 36, 4
Manuíacora Vmdo; a â ordem; 1, i
ordeni; 1. í ordem; 3 & ordem; 4, á
ordem; 4 á ordem; 7 a J. tí. da
Costa; 20 barricas "de 

alvaiade, a Al-
berto Almeida; 2 caixas de couros, a'
Jorge Bastos; 1. o Henry Molerny; 3
barricas de mpreadorías. a Moreno &
C; 10 caixas, a José I.ino _ C.i 1,
.. ordem' 1, a R. Fomiosinho; 2. »
Gil Ribeiro; 1. a R. Formosinha; 3
de alvaiade. a Machado & C.; 40 bar-
ricas dc cesso, o Antônio R. Pereira;
50 dc cimento, a Amaral Guimarães;
25I1 e 50I10 dc vinho, o Nóbroga Pc-
reira; .ot.. c ioo|io a Pereira Sival;
20I50 c 30I10, a Almeida Chaves;-
130I5 e 100I10, a Gonçalves Zcnhai
50I5, a A. A. Teixeira Braga; 5.5.
a Almeida C. Corrêa; 50I. a Ainan-
dio Pinto; 6oI; a Marques Silva; ioo

a"iC. Vast-iíe.; .. a llartim- Saiairai,
7. •» .urres„_ *.',«. ¦« Al«f*r-
mloi «, » «. %. A.e»;, s a .Gul-
marães Irraio; 4?f Medaro» iRoeto.
d. -a Guimartts lrtaío-.i de catue. a J
Xlvet.Ua Silvai ju-a A. >}. "S?"",»,*
a Reis & Jtibi-o; _i(-a Adélpho
¦Schmldf. a. a Cunha Tinto; â-.JJwf-
meida Siomann; j. a freira AI«eida-
4, ta Ramalho tom»; 3 a **«»'.;
SorgíSi W detoucluho. a ¦Çun_aag«5«i

.í.fe^__S^afv|_iâ.-2araa;^gj|s
2 jacis * touctabo a Eduardo ;ori
jó;" 30 saccos do •w1?'i_u,.>. *

jaeá» * -««cotó», ».._-. .,- 0.1 .j»64 «s trinaj, a 'P-.»• *ordtm; ,
iãá. -ivetsbs, ,n'"J- "Mello; -ir volu-
mos ' diwso. a Joaquim Uwoso. 1
caixa de requeijão, a _. -írnamit»,
i dita, • .«ixeír» Rocha; - ««iu, 00
aiesmo; 1 cesto dc lingüiça, a T«»«l»
•Borges.

Pela _. P. Central _o Brasil —
MaritUua — Carga recebida: 625 aaç-,
co» -de -íeijão, -a B. .Warrand; _oo ¦*-.
tm. « *r__Uaaii 6»S_diw»r.'» ,B-

ordem;
V. düõs o T. M. ordem; ,iri ditos,
fC-RÍnialho; .4 Jaois - de } 

aUM
Dias Ramalho; 16 ditas, o AdoW o

_-hmidt; 18 ditas, ao mesmo, 12 aw
tos, à Teixeira ««fi" "»-dí*"' .a
Macedo Silyaiioo o»9vía
Silva; 50 ditas..a A. <J- ordem

f) P811WPtólB
•Ao sr. A. V. declaro nu. ._

phrase — "_uv.o .0 triste cantar ile
quem d sorte oprome affastar do
ten -«eio" é ¦oorredta cora a crase iante9 do .utotaotüvo sorte.

Sehmidt;•tos. o Teixeira _>_s«, •--,..--."-• ,
MÍcedo Silvai *««o 

fitas, 
a Vlma da

Silva; 50 ditas.,,a *i* ri. 5- _\ dita.,ditas, o 'Ramalho Torres, 43 ""»•;
_ Soares Uastos; 22 ditas, a Damazio,

. S a Ramalho Torres; 15 £> 
"*!•

_*__S_to; tt. fta> a Gaspar Rlbc •

.0. 3 ditas, a IJ. Romeroi 10 digs,
o j. .P. Bogary; .14 d.tas, a J. Ro

50mero; 15 -lus, a Soares Cunta
saccos de cebolas, a -A. t"._,rY;c,„.
C, ditos, a Ramalho Torres; 57. *»¦•
a Soares Bastos; 55 «lumn de ta-
_ha, a •_. ordem; 9 latas d» taata,
.Álvaro Dixon; 9 caixas «Manta,
a.Martins Saraiva; S volumes de^.
a Alberto Gomes; 1 jaeá d« neudM.
_ A. 1. Soma; t dito, a Reis e Ri-
beiro; 3 volumes de meiKlo * » i*00
-mes Irmão; a caixas de cebolas, a
Coiito i3.'latas de qH_>_£&^
cticinios; 11 ditos, a M. Kmlaj. >
caixa de .manteiga, o ordem, 1 UU
de manteiga, „a A. Vassel. 5 «{as,
o Alves; 8 ditas, 4 ordem: 5 dte»;
a Lacticin os; 4 ditas, _ 1'.. 1™"»;
41 ditas, a Caldas Bastos; 4 >*"*£
q-eiios;' à João da Cunha; 3 duos,
a Alves Irmão; 4 ditos, a A. Irnião,

. ditos, a C. Vasques; 16 ditos, o
__55 

'Ribeiro; 27 ditos . Joio da
Cunha: 3 ditos, a Cruz Irmão; 2 di-

A. Santos; 1 caixa de nueljos,,
1. A. Netto; 1 dita, a A. Carnei-

ru; 6 ditas, o João da Cunha; 8 Ja-
eãs de mleljos, a. Pereira< tosta^ s
ditos, a Alves Irmão; 3 ditos, a tjas-
iar Ribeiro; 8 ditos, a Álvaro Bar-
roso; 3 ditos, a Alves Irmão; 7 <}'•
tos? a C. aVsqiies; 2 ditos, a Joíp
da Cunha; 3 ditos, a Gaspir

tos, a
J. 

"

tos,'a C. aVsqueSi 2 ditos, _ ...
da Cunha; 3 ditos a Gaspar Rbel-
ro; 8 ditos, o Martins Saram; 4
ditos, a C. Vusques; 3 ditos, o t_s-
par Ribeiro; 4 ditos,,a lerrcira; » --..-..-. -,--.— .-T -—T
ditos, a Pereira: Í6 ditos,-a'M. S.; Machado: ils dc viuho, a ,J
Vs mió. o ti. R.: 6 ditos, a João da mmgos Irmão; 1 quortola di
'.nl_: 6 ditos, ã n M..R..C; 4 dente, a M. Pereira; 1 qua

tos, • *. ____Ui o**,»"-"?;,'• .•_.
Warntndi joo -ditos,, a ^osc _ConsUn-,
te: »a 'ílltot, « -Cuiraatae» uma, o,
ditos, .a -B. Albuquertiuci 10 ditos,.a
Benevides Irm_a; 3 ditos, a Pereira
Almeldai «1 ditos.-a R«S.;;>pUvdrai
10 dito», _ AdolpUo Schimut; 14 .-,'tos, i_ Dias Ramalho;. i6,ditos, _ Tei-,
xeira Borges 4a ditos, a Teixeira Bor-,
ges; ;8 dito», «o mesmo i 13 ditos, ao;
mesmo; 11 ditos, a Dias lUmalho; 28
saccos de arroz, a Teixeira Borges;
120 saccos de milho, a Ferraz Ir-
mão; -50 ditos, a -Macedo terra: .50
saccos de favas, a J. N. S.i 2» ditos,
o S. ordem; 29 ditos, o o. ordem;
29 ditos, a 6. ordem; 15 ditos, a S.
ordem; 145 fardos de «ames. a ./»•
nha Ramos; 890 duos, a H. Nalkulil;
4^acãs de carne, a 'Ferraz Irmão; 270
saccos de favas, a J. M. b. ordeni;
13 saccos de ervilhas, a Manoel Josc,
Gonçalves; 36 saccos de batatirs, a
Guimarães Irmão; 9 ditos, a Ramalho
Torres; 257 faTdos de carne, a John
Moorc; 260 caixas de cerveja, a Oon-
calves Zenha; 10 |i aguardente, «
Vieira Castro; 25 lutas de bolachas, a
Marinho Pinto; 19 caixas de línguas,
a H. Kalkithli 4 saccos de bexigas,
ao mesmo; 3? -saccos de cabello, ao
mesmo; 2.065 volumes de papel, a-
Companhia Itacolou.; 23 quartolas de
plxe. a A. Taxi 266 caixas de cer-
vejas, 4 Companhia 'Antarctica; 

;2o la-'
tas -de -Iscoutos, a Alberto Gomes;

caixas de châ, a P. Monteiro; t,
barrica dc chi, a Alberto Gomes; 97
quartolas de sebo, a Siqueira Veiga;

caixas de graxa, l Companhia Mer.
cantiyl; 1 caixa de doces, o V. A.
Castro; 1 dita, a Cruz Motta; 974
saccos do tuamona, a Costa Pereira
Maia; 250 saccos de residuo, a C. I.
Textisi 18 ditos, a -. Teixeira; 500]
saccos de inamoua, a Costa Pereira
Maia; 20 fardos do fumo, a Pinto
Castro; 17 ditos, a F. C. ordem;
100 amarrados dc escovas, a Corya-
lho Irmão; 1 caixa de azeite, a K.
Malagoui; 12 saccos de ferreudas, o
C. I. Textis; 715 saccos de couros,
a N. Ilcrlz; 1 caixa de couros, a T-ho-
íuoz; 7 caixas de iinguas, a U. Kn.
fcuhl; 12 encapados de pellcs, o Roiz
Ferreira; 6 fardos dc pennas, a I'..-So Do-

268000
25Í000
228000
3_:?000
llÇ-000

1858000
1658000
488000
1558000
1408000
1508000

1408000
— 3oo$ooo

,*ío$ooo —

2,.$Q00 22$O00
-— 4_o$ooo

48o$ooo 460Ç000
128250

caixas, a Thomé _ C; sq, a J. Car-
razedo & C.i 4I4. a Manoel F. de
Brito; 1 rt.. a losé Martins; 2.000
caixas, a Gonçalves Zeriha; 200, a Aze-
vedo Andrade; 100, a A. Galeão Sei-
xas; 7515 e 80I10, a Gonçalves Ze-1
nha; íool? a Tliomé & C; 223I5, a
Pinheiro Sobrinho; 30I5 c 30I10, a
Delphim Coelho; 150K a Pereira Si-
vai; 50I5, a Reis dc Azevedo: 50I5,
a Mathias Pereira; 5I5 a S. Moreira;
i2$\3,. a Nobrega Santos: 30 caixas, a
Siqueira Veiga; 30. n Pelphim Coo-
lho: 100 barris a J. Carrazedo; 100, o
N. Zagarv & C; 50I5 c 20I10. a Roiz
Lisboa; loolí. a Fernandes Mourão;
io|í a Marti Pacheco; 6 caixas de na-
Jilós, a t. C. de Almeida; 12. a Dias
Ramalho; 20, a Pcdrosa Martins;-24, a
Prista _ C; 25, a Carlos Tavcira; 2
de azeite, a -Fernandes Mourão: 25,
a B. Albuquerque; 50 dc sardinhas,
ao mesmo; 20 de leRuinjs ao mesmo;.
50 de aztttonas. ao mesmo; lo. a P.
S. Nico'ion; io dc legume., ao mesmo;
40 dc sardinhas, ao mesmo • 11 de azei-
te, ao mesmo; 200 de azeitonas, a Gon-
calves Genha; 56* de conservas., a B.
j. For.-eira; 12, a Deluhim Loolho1
30 de conservas a J. Moreira íi C.i
50 do cebolas, a Constantino Gomcsi
60, a Figueiredo Caminha; 50 a, Coe-
lho Novaes; 50. a Constantino Gomes;
55 caixas dc vinho, a I,uiz Caniuyra-
uo; io saccos de rolhas, a Meira'&

¦C.; 2 caixas a Teixeira Mello; 4 cai-
xas, a Almeida Cardoso; 6 de nalha, a
Fumos Veado; 30, a Albano Vianna;
12 caixas de hagas de sabuguciro, a
J. M. P. Amaral; 10 fardos de lou-
ros. ao mesmo; 2 caixas de cofre, o
Pinheiro Sobrinho; 7 de mercadorias,
a José Constante; 150 caixns do vinho,
a Teixeira Borges; 10 baris, a Si-
queira Veiga; 10I5 e 5I10, a Siqueira
Jorgcs; 1 caixa de champagne. ao mes-
mo; 245 caixas de azeite, a Prista S
C; io. a I.ulz Camuyrano; 20 a Viei-
ra Monteiro: 50 _e conservas, a Coe-
lho Martins; 50'de bebidas alcoólicas,
a Carrapatoso Costa; fi de azeite, a .Tu-

Cunhai 6 ditos, a rt ... _.„,.-.
ditos, k A. D.: 10 ditos, 4 ordem; a5
ditos, a Alves Irmão; 1 dito, í. b.¦}¦
S. r.; 1 dito, a Francisco Motta, 1
dito, a Cardoso; 1 dito. a M. í. »
ves; 1 caixa de roíudjio, a A. .an-,
tos; 2 dita., »*i ordem; 1 ardo de
carne, a M. Fonseca: 5 ,vo iraci;.dJ
[oucinlio, a M. T.. Aragão; 5 Utaj
de manteiga, a Guimarães-?_ n .. «*
ditas, a A. R- Oliveira; 6 ditas, a
Thomaz Ferrara; 3. jacw» dc .«uos,
a J. Ribeiro Pereira; 70 caixas de
queijos, a João da Cunha; 6 ditas, a
Konke RocKi 6 jaois de SU«J<* ?
Teixeira Borges; 3.ditos, a P. Almei-
da; a ditos, a Rodrigues Barreto; _n
iacas do toucinho, a Ferraz Irmão.
10 ditos, a C, Vasqncs; 15 ditos, a A
ordem; 7 ditos, a Teixeira Borges; ;
ditos, a Marques; 11 dilos, a.Tentei-
ra Carlos; 11 ditoa, a Bencviilcs, Ir-
mão; 12 ditos, a V. ordem; 6 ditos,

._'  _ _!__._ „ O _. .Innvi.t,.:e Boavi.sta;

e aguar-
_.  _ ....  . quartoh de
gomma, a G, Witte; a Caixas dc pa-
pel para cigarros, a A, Vianna; 1
sacco de f. de trigo, ao M. Inglez;

Pela _. F. I.copoldina. Carga rece-
bida: 20 saccos de milho, a O. Con-
calves; 15. á ordom; 11. a ordem; 21,
a Fry Voule; ai, o Dias Garciai 18,
a S. lavrador; _l. a A. Pollery; 20,
ao nieaiio; 8;, a Mario de Souza; 22,

mesmo; 26. a Siqueira Veiga: 23,....... ... • -ion.(a Ad Schniidt; 22. a Vieira Monteiro;
20 a O. Moreira; 200 de feijão a or.
dem; 60 a Cunha Pinho; 333 do ossu-
car á ordem; 250 a Carlos (Caveira;
1.150 a Mcircllcs Zamith; 3 volumes
dc vinho a Giorelli &. C; 50 latas.«le
phosphoros á ordem; 79 caixas de
goiabada, á ordem: 10 pipas de aguar-
iltmtc. a Carlos .lavcira; 20 00 mes.
mo: 20 ao mcsn:o;~IS, a Mcircllcs Zo-

itli; 30 toneis de álcool a Ulysscs
liveira; 20. á ordem; 16, a Ferreira

 _ _rtl  -S_ I_!l..»

O ar. IP. J. pc-r_mHa ettc .se _Trjcomectaa as _c«uintcs pliráícs:
a) —M4Esla_ ipàlavras tinltiuu -o*fim de lançar a d_ri_u.no uvai cs-

pirito, de diminuírem u bom eff.e-i-
to que «Uc adivinhava tercín-mei
cairsado vs anteriores .

b) —- ""Não mera. «jnpcrrtimi.ad»
pira desenvolver tão grande acti-
vidatle".

Na ,pliila_o a, o inTiiiito lançar
cslicotircctainenfe icnsprcíailo sem
sujeito (pronr"»; c o infinito dimi-
nuirem pôde s^r pessoal jior Se
adiar d;st_aaiado; o infinito -te-
rem c ipessoaü, jiorutie tom sujtáito
proiiirio.iNa .plir.i.i b, ò iiifiitiio ;iitr_9_-
soall desenvolver 'está correctaawn-
te empregado . orque não tem w
jwiro próprio, c o sentido . clunis.
8Ímo.

c) — "Poste senípre :i)ouco _cn-til para comigo; mas ás vezes,
fico iponsai-ji. que o Frederico (a
mrama pcsso_ a quem Ee está fa-
lanilo) . ouiíc 'bons scntüiienuis, e
'em breve tenej a. eáiSâfáção dc lhe
apartar ia anão",

iNes-ta iph-rase dove oonsddcrar-se
o nooite iproi. rio Frederico conto se
foss. unia tencira pessoa; e, por
isso, o verbo possiie c o prononvc
lhe estão"" correclaniente emprega-
dos, «niborti o \ .rl>o fosle, no prin-
oipio dia pln.se, esteja 11» segunda
pessoa, itendo o .fcoioute fu {101
sujeita.

III
O sr, C 'V. consulta, se i ieoT-

rédito a següinüe ,phr_sc — "Pá--
oisa-ss ahigar'lima peiiitena casa ou
aposenlto, mobilhados c independer.-
tes, 'peill. da Awiiida Beira-Mar.,."

Ein «ssiposto, declaro-lhe que a
phrase c corrccllissinia, se a .pessoa
deseja mobilia na casa c no apo-
sento; c seria erroiven com o _ni-
prego d. "mdbilliàdò" no éimgiilíir,

IV
Ao sr. iA, C. decla.0 que o cor-

recta .:•— "E'-inc- indiffereutc..."
lüzor c escrever:"Me é, dndeffcrenle,.," ó phrãsc
que contóm dois erros, porque ns
vanüiç.cs proiioimnacs "me, te, sc,
.Cc., nunca se çibipi-cgani etn prin-
crpio db periodo, c a palavra "tu-
diffcrenle"é composta do prefixo

ais , aiutdad'0 o . cm /, e não do
.prefixo de,

V

105?O0O
190S000

iSS$ooo

JSo$ooo

Total. . .
K_i__..titie_ cui

li. Unidos. . .
t.urupa. . . •
líio da Prata. .
Cabotagem. . .

Existência cm 24, de tarde 363.375
Entraram desde o dia 1 de julho

alé hontem '1.012.043 saccas e cinhar-
raraiu cm .cgual veriodo -ií.oij di-
tns.

Uoutcm, este mercado abriu firme,
com regular numero de lotes expostos
á venda e procura de interesse, tendo
sido e tf ec tua tias de marih- vcntla de
10.1S6 saccas, na base <ie _5<*oo. a
arroba, ;pelo typo 7,¦_' tarde, foram -rcalirodas trans-
¦icçõcs do cerca do 5.000 saccas, 00
mcsino preço dá,"abertura, íccliauda o
mercado em .posição firme.

A Bolsa de Nova York abriu cjm 3
a 4 pontos de baixa c 4 de alta liar-
ciai. I.: 

¦ -,.
Passaram por Jtmdialiy 4S.SCI0 s.ic-

cas,
Xão houve entrada?

U. • ¦ • . « .

¦Sola "Pelotas" . -,
Sola Mineira,

commum". . . .
Sola -S. Paulo",

commum. . . .
Santo 'Catharina,

de i"
Segunda e baixa, .¦Correiro (o meio)
LVlanadas, inferior

até (cada um).
Atanada dc Caiu-

pos (cada um) •
CHA"

Verde. . . .- x -.-
Preto. . ..'.-„._ »¦

CACAO

Por kila
3$ooo a 3S200

CÃES DO PORTO
.Relação dos vaporei « embarca cães que se. achavam atracados no

Cies do Porto (110 trecho entregue '11 Gompagnw uu loit) no ,dla
-5 de outubro dc 1916. ás 10 horas da manha;

e$6ooa

2$8oo a

3$ooo o
2S600 a

ijSooó a

3$000

3?5oo

3$200
2S800
I_$O00

i6$ooo a 30^000
;8$ooo a 3o$ooo

Kilo
yíooo a i_?ooo

Kilo
Não ha
Não ha
Não ha

Cento
4$joo a 4.500

0$í)00
9SS00
9$30'1
o$oou

I.agc Irmão.? _conimt»iicain que as
cotações de caíé são ns seguintes;

AHlIAiS-

Typos Por 15 liilos

8.
9- .1

IO?700
ro$40u
íüSio.
i.í.ÜU
9S500
Q$ÍOO
8$,)oo

Commutiica-uos a Agencia Grral
tias Cooperativas Agrícolas do lista-
do dc Minas Geraes :

Bahia . , • ,
Pará. ....
Pernambuco ¦

CEBOI,AS
Kio Grande. .
.ERVILHASNacionaes . • . • Nomínacs
Ditas estfouceiras. noSooo n i_:o$ooo

FARINHA DE MANDIOCA
Dc Porlo Alegre:

Especial 35$500 a 36$ooo
reneirada . • • • s_p4oo a ^o|oooFina. ..... 32$2no a 34$,-0
Grossa ...... Não ha

Do LaRUiia:
Grossa 18S000 a id$Coo

. AUINIIA DE TKIGO
(Por saccos dc 44 liilos, preços li-

fluidos)
Moinho Inglez

B111L1 'K-icioniil . . 10S000 .-. io$.ioo
Nacional i8$;oo a 18Í800
Brasileira iSÇooo a i8$50o

Moinho Fluminense
Especial ioSooo a io$S°o
S. Lcopçoldo . .. . i8$5oo a 10S000
O. 'O  iB$ooo a i8$5oo

M°iiü:o Sanla Cria
Pérola i ¦."-'¦;-»¦', 10S000 a ip?50o
Sama Ctuz . . . 18Í300 a 10S000
raullcéa. .... iS$ooo-a 185-500

FEIJÃO
Preto roo kilos

De l.il.-i Alegre . iSS.ion a 23*1000
Dito.idcm da Icira 1PÍ300 a -'3-f30O
Dito idem, dc Santa-

ta Catliarina. . iS$3oo a 235300
Dilo maiitcica. . . 33Í300 a 36570o
Dilo do cores uiv. 2,i$3oo .1 30S000
Ilito imi.atiiiho. .
Dito amendoim. .
Dito branco, idem
Dito vermelho,idem
Dito. enxofre. . .
Dito. branco, c=-

trangeira. .....
Dim. fmdinlio, idem 61^-500 a ot'>ioo

FUMO

carvac
1

3
4s
6
7
S

Pat. 9
. Siag.

9
P. 10

10
P. 11

11
15

16—S
i,-—S

P. Mauá

BMBAUCAÇ..0

CLASS»

Vapor..
Chatas.

Chatas..
Chatas..

NAÇÃO

Nacional 1
Nacionaes

Nacionaes
.. [Nacionaes

Vapor.,,,ifNaclonál .
.Vapor | Italiano...
Pòntüo....,|Nacioàal .

OOSSSVAÇoCS

Vapor..
Vapor..
Vapor..

Vapor.,
Vapor..

. Nacional...
Nacional ...
Francez ....

Francez ....
Inglez 

Vago.
Vago. . i
Vago. '

Vago, |
Vago.

.ICabotasom.

.|C|c. do '*Ruy Bar-
) Barbosa (gen, tab,

.l.csc. de gen, t. II.
Exp. de manganez,
C|c. de div. vap.

..Vago. •
"Vidcclnse ......|Caliota_cm."Maiella" IRcc. carne congel.

I "Esperança" |Cnlmfa_6m;
, |..........._.".....JVago.

".(•\nna?.,VV.
Diversas...

Diversas...
Diversas...

"Miirtinho"...
"Puru's "-...¦.¦*
«AiniralV.de

Joycusc""Vasari'

Cabotagein,

Vogo.

io Jlarboi,.: 
'20 

de alhos, a I, -'errara
Ja Costa; 50, a Ramalho Torres S C.i
so a Macedo Silva: 100 de cebolas, a
ltamalho Torres; 100, a Henrique dos
Santos; 150, a Vieira da Silva; 75
fardos de rolhas, a Eduardo , P. oa
Fonseca; 7. a A. Bastos Cabnc ; 10,
a A. T. G Savedra; 16, a .Rodolpho
Hoiss; 8 a I. A. Sardinha: 35, a Al-
berto Gomes: 5 caixas de papel, a
Henrique Mattos; 40 barricas de ter-
ra. a Ferreira Braga; 5. a A. F. <j.
Savedra; 25 tambores dc sal, a Borhoo
Maia; 100. & Companhia Agrícola
Campos; ti caixas dt, mercadorias, a
José Constante & C, , „_T „ ,

Pclo rebocador nacional "Urano", dc
Cabo Frio. Carga.recebida- 000 saccos
de sal. a Jos6 P. Aguiar; 36.400 ltiols
. granel, ao mesmo.

Pelooòntão "Estrella". Carga recc-
blda: 350 000 kilos do sal, á granel, a
José P. Aguiar.

Pelo vapor iuglcz "Fliniston", de
N. P. News. Carga recebida: car-

Pclo tiiatc nacional "Aurora" , d*
Cabo Frio. Carga recebida: 11 caixas
dc camarão a Manoel Gomes. ¦

Pola E F. Central do Brasil (Sao
Diogo). 

'Carga recebida: 33 latas de
manteiga, a Damasio & C: 4. a tin-
to I,opes; 8. ao mesmo: 20, ao mesmo;
14. a Brandão Alves; 24. a Julio Bar-
bosa; 15 a Brandüo Alves; 4 no mes-
mo; 7, a P. Martins; 10 caixas, a V.
Scnra; 4. a Amandio Pinto; 10. a Viel-
ra Monteiro; I7„latas a Julio Bar-
bosa; 10 o A. IT. Oliveira; 20 o A.
Monteiro; 40 a Brandão Alves: 14. ao
mesmo; 24. ao mesmo; 17. ao mesmo;
n. a Julio Soares; .12 a Julio Bar-
bosa; 24 a Brandão Alves: 4. a l Ho-
mar Pereira: 28. a Brandão Alves;
31, no mesmo; 20. a A. U. Oliveira;
10 a Corrêa Ribeiro: 16. a Caldas
Bastos; 53 a C. B. Lacticinios: i<5 a
Brandão Alves; 30. a Damasio « -.,
10, _ A. Murlinho: 4 engradidos. a
A. R. Oliveira: 5 latas, a Horme
Stoltz- 8 a Brandão Alves; 10. 00
tnesmo; 16, a Pinto Lopes: 17. a A.
Amarante: 30. .1 Thomaz da Silva; 7.
a M. Dias Leite; ;_,.. Brandão AI-
ves* 20 1 Gaspar Ribeiro: 16 a Bran-

a I). ordem; 6 ditos, a .
6 ditos, a Carlos Tavcira; u oitos,
a Mi ordem: 10 ditos, a -d. Gujo
25 ditos, a Teixeira Borges; 3 jacas
do carne, ao mesma; 7 oitos, n Uc-
nevides Irmão; 8 tli.._. «'Ferraz Ir-
mão; 5 ditos, a Corrêa Vasquc;; -
ditos, a Z: ordem; .1 ditos, a rerraz
Irmão: 5 dilos, a Teixeira Borges-,;
3 ditos, o Marques; 1 dito,, a J. «'-
beiro Pereira: 2 ditjs, a .aspar Kl-
beiro; 4 ditos, a V. ordem: 2 ditos,
a Carlos Tavcira; 1 dita a S. e Boa-
vista: 1 dito, o B. ordem; 3 ditos,
a M. ordem; 4 balaios do carne, a
Guimarães Irmão; 3 jacis de meudos,
a Ferraz Irmão; 1 dito de mocotós,
a Marques; 2 jacis de banna, a lei-
xeira Borges; 30 cai.as de banha, a
Benevides Irmão: 30 ditas, a Costa
P. Silva; 8 ditas, a Benevides Ir-
mão; 10 ditas, a Ferraz Irmão; 10
ditas, a Thomaz Silva: 12 ditas, o
V. Senra; ;o ditas, a í. J. ordem;
10 ditos, a H. ordem; 10 ditos, a Ai,
ordem; 14 dito?, a D. ordem!,.3 cai-
xai de paio. o Eduardo Cmo; Bo
saccos do batatas, a 1*. ordem: .00
ditos, a A. ordím; 30 ditos, a I.mg
Torres; 7 ditos, n Teixeira M-e lo; 2.
ditos, ,á -Soares Bastos: 150 ditos, a
Ramalho Torres; 50 ditos, a Mor(i-
nho; 50 ditos, o Macedo Silva; 150
dilos, a J. P. ordem; 27 ditos, a I..
C. ordem; 16 ditos, . P. Carvalho!
ri dilos. a Cunha O. Pinto; 8 ditos,
a J.- Piuhciro; 11 ditos, n Soares
Cunha; lio saccos de cebolas, a Ai
ordem; 60 ditos, a J. ordem; 50 d'-
tos, a Macedo Silva; 23 ditos, o Ma-
cedo Ribeiro: 25 Jilós, n Teixeira
Borges; 50 ditos, n Pring Torres» 25
ditos, o Soares Cunha; 23 -ditos, a
Marques; .7 caisas de cebolas, 00 mes-
mo: 3 .latas de manteiga, a -Adolnho;
¦3 ditas, a Prcchcl; 2 ditas, a S. ynzj
2 ditas, o Ad. Schniidt; 1 dita, a A.
Vassel; 4 ditas. 3 Lobato; 9 ditas, a
Aniarante; a ditas, n Marinho Tinta;
28 latas dc manteiga, n T.eitcn.. 'Boi;
ii ditas, -'«'Caldas Ba=los; 70 ditas,
a Casemiro Pinto; 7 ditas, a J. A.
Ribeiro; 10 ditas, a Brandão Alves;
10 ditas, a A. Jorge; 20 ditas, ti Fer-
raz Irmão; 2 ditas, a Ad. Schmldt;
10 ditas, a A. .Simões; 12 ditas, a
Thomaz Pereira; 20 ditas, a J. A,
Ribeiro: 7 ditas, a Hcrm Stoltz; 4
ditas, a Ferraz Irmão; 2 ditas, o T-
noco Machado: 2 ditas,.a B. Daniel;
8 volumes diversos, a Casemiro P111
to: 1 engradado de manteiga, a Dol-
nu*: 11 jacas dc queijos, o Alves Ir-
mão; 5 ditos, a Cabral Irmão: 7 di-
to», n A. Santos; 5 ditos, n Martins
Saraiva: 4 ditos, a Guimarães; 5 di-
tos, a M. R.; 3 ditos, n H. Lino; 2
ditos, a Álvaro Barroso; 3 ditos, a
Teixeira Borges: 7 ditos, n M. B.;
11 ditos, a orrea vasques; 6 ditos, ao
mesmo: 6 ditos, a M. Rocha; 3 ditos,
âo mesmo; 6 ditos, a Teixeira Carlos;
5 ditos, n 0. R.; 4 ditos, a J. Ri-
beiro; 5 ditos, a Corrêa Vasques; 27
ditos, a Teixeira Cürlos; 5 ditos, a
Martins Saraiva: 1 dito. a J. Cl13
ditos, a João Cunha; 3 ditos, a Da-
niazio; 10 ditos, a Corrêa Vasques; 2,
ditos, to Martins Saraiva; 4 ditos, a
Teixeira Carlos; 2 ditos, ao mesmo;
4 ditos, a *M. F. Alves; 2 ditos, a
Guimarães Irmão: 4 dites, o Mcdei-
ros Rocha' 7 ditos, a João Cunha:
4 ditos, n A. D.; 1 caixa de queí-
jos. o C. 'Jrmão: 3 jacis de toucinho,
n T. P. S. Júnior: 3 rlitos. a Pc-
reira Carvalho; 10 dilo», a Teixeira
Borges: 20 ditos. í ordem; 2 ditos,
a T. B. ordem: fi ditos, a T.,or-
dem: fi ditos, a M. ordem: 4 ditos,
a P. ordom; 5 ditos, a H. S. OTdcm;
1 iacá dc carne, a II. .. ordem; 1
dito, a ordem; 1 dito. a Prista; 3
ditos, a Tercira Carvalho; 5 ditos, o
Teixeira Borges; r dilo. a M. 01

mi
Olí , ... .... .
Braga; 10. a Thomaz da Silva.

Alfrcdi Maia: 7 latas dc manteiga,
á Loiteria Alba; 1, a O. Sompaio; i,
a B. O. Castro; 1. a O. M.; 2{ a '1.
Kocha; 1 caixa de queijos, n, Conçcl-
los; 5 iacis dc queijos, a Pinto I,o-
pes; 7. a I. Alves; s, a Santos Mariz;
3 a M. 1*. Alvcsj 3, a C. Duarte; 31
a V. Barbosa; 1 caixa a T. Merole; 7
jacas, a finio Lones; 2. a Ç. Ribeiro;
1, a Damasio ú C; 6, a l'. Moreira;
1. a P Almeida; 2. a A. Ribeiro;
a, a Alves Irmão; a. a Pinto Lopes;
2. a Como _ C; 1 lata de creme, a
ordem: 1. a li, Buzan; 2 caixas, a
Udgard; 1 lata, a V,. Buzan; 1, á or-
deui; 1 caixa, a 1". Almeida; 1 caixa
de requeijão, a L. Itatialiva; 1 ra M.
Rocha; 1 lata de manteiga, a Mi Mi-
randa; 20 saccos dc foi)ão, n M. Ni
Vidat; 21 a Santos Mariz: 0 jacas de
queijos, a A. Barroso; 8 saccos de
feijão, a Marinho Pinto: 30. a Ferraz;
10. a A. Brasil; 10, a Antandio Tinto;
2 dc favas, a J. M. Soepord; 80 dc
polvllho, i. ordem; 6 amarrados dc pa-
ihões. a C. -C. Brahma; 04 fardos de
carne, a Marinho Pinto; 16. a A. K.
Souza.

_IAIUTI.L\S
VAPORKS ESPERADOS

Bordéos e «cs., "Carona". . =('
Rio da Prata, "_. Victoria". 37
Guthemburgo c escs.. "P. Christo-

plicoen",. ......... 2?
Liverpool c .escs.. "Rombrint". 28
Portos do sul, "Assu"'. . . 20
Rio da Prata, "Tomaso di Savoia" 29 "* "" 3i

Ji
Nolfolk e escs.. "Araguary"
Portos do noite "Jacuby'"
Nova York "Krúnborg" • •¦ 31

mrembr0.:
Portos do norle. "Maranhão . t
Santos, "Rio da Janeiro". . t 2
Nova York, "Minas Geraes". S.
Inglaterra c escs., "Drina". , -i 3
Portos do sul "Sitio". . . y 3
Inglatcrri c escs.. "Orita", t 5
Bordeos c escs.. ".lolte", . t S
Amsterdam e escs., "Erlsia". « -
Rio da Prata "Luiziana", , . *
Portos do norte, "Pari". . . 8

VAPORES A SAIR
Recife çjes., "A, Jaceguay". -r 26
Rio da Pi-tn, "Garonna". . . •» 20
Portos do sul. "Itajubá", ... 2(1
Rio da Prata, "Tlancto", . . . 26
Rio da Praia, "Vasari" id
S. Fidelis e escs., "Fidelensc". 26
Montcvidco e escs., "Ruy Barbo-
sa" .27

Laguna e escs., "Anna". ... 28
Recife e escs., "Jtassucc". ... 28
Gcnova c escs., "Tomaso di Sa-
veia* 59

Portos do sul, "Ilagiba" 29
Portos do sul, "Itatil_" 29
Bahia c Pernambuco, "Assu1. 30
Rosário e escs. "Cubatão", . 30
Santo3 "Puríis" ¦ -.- 30
Nova York o escs., "Acre". . . 30
Laguna - escs.. "Mayriuk". , -,- 31
Havre e escs. "Tupy", . . i- v; 31

Novembro :
Portos do norle. "„. Dourado 1
Rio da Prata, "Anna". .... 3
Nova York e cecs., "Rio de Ja-
neiro" ,...,... 4¦Maceió c escs., "Capivary". . 4

Calláo c escs., "Orita" 5
Rio da Praia, "Malte" 5
Pelotas c esc.»., "It.1p.1cy". . 5
Caravdkis c escs., "Ara.isuahy". 5
Rio da Prata. "Frisia" 6
Araciju' e escs., "It.iituba". 6

—?__ >»¦

Um anonymo ipcrgiinta-me qut
íuneção exercem as variações pro-
nominaes — "lhe, ei" nas seguia-
tes plirasea :

a) — "A nova gente lhe etii»
jugo perpetuo..."

li) — "Sc as 'armas queres ver,
cumprido esse desejo te seria".

c)—"Eu não os mandei matar",
d) — "Eu nSo os mandei vir".
lOtta, coniquanto cm meus ;irli-

gos eu só itra-te do que . córrçclo,
¦o não do nnatyses, etihetanlo, mi
rainha liiunüdc .pinião, respondo o
seguinte :

Na phrase a, o pronome lhe t
adjuuoto advírbial <le jugo per-
pclno,

INJa . Iirase b, o pron.me *,-• í
ailjuucto do "cumprido".

ila iplirase c, o pronome os é
objeoto directo da espressão ver-
bal "mandei matar", ficando p
verbo Hiafor «cm sujeito próprio.

Na pbrase *., o pronome os é
dbjech) dírctto da expressão ver-
bal "mandei vir", ficando o vorbo

(vir sem .sujeito pro. rio.
A não' considcrannos o m'bó

«i_ii_ar conjunctaimetite com o í«-
finito seguinte, formando ambos
uma expressão verbal periplirasii-
ca, a __r<a_e „ seria tle difíicil
analyse, porque a variação prono-
mnal os trem pótle ser objeoto di-
reclo dfe inatidei, nem de wr:;.or-
que vir £ intransitivo, «cm pôde
ser sujeito dc vir', iporquo na nossa
língua as variações .ronominaea
nunca podem ser sujeitos.

Creio ser esta a aiwilysc na theo-
ria de Mason, grammatíeo iwfftcz.

1— Na ipbrasc "Antônio, sem sei
medico, curou írutitos doentes", 4
expressão "sem ser medico" pôde
ser considerada um adjunclo aiírcr
bial.

Cnndiao IiAfíO.

AVISO.

Gottas Virtuosas % f0™„;
Curam hemorilioidcs, males do utero,
ovarios, urinaa e n própria Cystitc.

CORREIO — Esta rep3rtf.i;HO exp.
dirá malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Almirante Jaceguay, paia Cabo Fri»,

Victoria, Caravcllas. Illicos, Bahia. Ara-
cojíi. Penedo. Villa Nova, Maceió e
Recife íecobcndo impressos, até ,00meio-dia, cartas para o interior alé às
121I2 da tarde, idem com porte du-
pio até . 1 e objectos para registrar
até és 11 da manhã.

í _wnri. para Kio da Trata, rcccbcn-
do impressos nlé ás 8 lioras,da manhã,
cartas pa.a o exterior otc ás g.

Itauba. para Santos Paraná. Santa
Catharina c Uio Grande do Sul, rc-
cebendo impressos ate ás 8 horas da
manhã, cartas para o interior até ás
8 t|2. idem coin porte duplo átó ás 9
lioras,

Carona, para Santos e Rio da Traia,
recebendo impressos até á 1 hora da
tarde, cartas para o interior até á
1 1I2, idem com |.irtc ihiiilo o para 11
cxlorior t.té ás 2 c gbjectos para re-
gistrar atí ao meio-dia.

AmanltTt.
i-tiv Barbas", para Santos, porto,

do sul e Monlcvidúo, rccebcnvlo im-
pressos alé ás 8 horas da manhã, car,
ta para o interior alé ás fi i|_. iden;
com porli duplo c para o exterior alo
ás 9 c objectos para registrar ate as 7
da noite dc hoje.
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Caféii do siil e [ Cafés do outras
oeste tle Minas | procedências

0*1 fi
r rCoínmuml Cór iCímitium Cór

1. 1_
ii?"29 a .
10S723 n
io5.|i? a
íoi uo a

oSt'04 a

, .| u$o-o a ,,
, .1 10S723 a ..
,.| io$.|i7 a ..
.,[ iü5it. a ..
, g$8_. a ..

2o$ooo 23S300
-;6S;oo 30S000
.i.Sioo sfl^oo
i6$7oo -00000
2J$700 24?2O0

s'o$ooo 70.1100

provável e como navemos u. sauci-u i'ci« u»u,ii#u»iu, v-

acompanhava'Vatognes. Por que motivo o acompanhava ellc.
_-i-n,fi>íii,/> V.lnrrnes nridia correr aleum ocnsfo?

lúm.ü em cortla
.Rio Novo:

Especial. . . .
Rígular. . . .

Sul «e Minas:
Segunda. . . •
Primeira. . . .
Terceira ....

Coyano:
Kspeciíil. * t .

^.MO-ófróLIIA
Do Rio Grande:

i\ amarello. • .
2», idfflii. . . .
1», coninuuu . .
2a idem. • • •

. FRUTAS
Tcras, caixa

Por líilo
i56üo a iS;oo
i{2üo a i?joo

i'$ioo
1 $.00

Çüoo

2S200
íjéoo

i$ooo a
j$?oo a

Çroo a

_*$òoo a
1Ç500 a

1527..
13784..
SIOC.
29&G..
'1102..
.17 ..

-4.23..
16807.,
17391..

i0:'(100$000
3:Ot)0.U0O
S:000!000
1:000.<_.

I :OO0_O''O
1Í0003UOO
1:00 .000
l:ü 03'HO
1:0005000

PRÊMIOS DF. õOÕSCOO
1815 2920 7052 11400 11.28
, 1300'.' 11055 l..'0lJ 1703.

PHEMIOS DK 1003000
1537 195.1 2370 _0i:í C728
7369 80S3 .101 SSGl) 10639

10971 :isoo 14.00 15135 154.1
lr-:*3 15041 16283 16670 16387

Faliam 1730 prêmios tle 25.0*.
<jue cou.i-inrla lista ger_l.

ÕbsenOçScs
Mercado iirme.
Pauta. $640. ,,..,.
As qmlidades acima <Jc 7\.nãoac0m-;|:_rang.is. caixa. . •

panharam relativariientc aos preços. nv1, ]_0 Crándé,
SANTOS Yaixa

H_ 24: Dim estrangeira. .
líntradas: 49-574 saccas. il.icãcs
Desde 1 . 97!).é42 saccas. GORDURAS
Média: 40.81S saccas. Rio da Prata, idini
Saldas: 56.002 saccas. Rio Grande. . . •
Existência: 2.501.7-4 saccas. Matadouro ....
Preço por 10 kilos: 5$6oo. Xarqueadas do in-
Posição do mercado: íirme. if!i?,l_'-A_V»-;i ' '

15250 a
]$ioo a
1S150 a
15050 a

,12$000Kão ba

1S350
1S150
I$200
l?IOO

ASSUCAR
Entradas cm 241 G.47-1» sacco».
Desde 1. i*i"-5'->6 ditos.
Saidas cm 24: 3.172 saccos.
Desde 1": Ci.ioj ditos.
Kxisicucia em 23, d-- tardo: 211.670

saccos. . ..
Posi.io do rorreado : Muito i_nic.

COTAÇÕES
liranco crvslul .... S?"i n MJO
Cr.stal amarello . . . $460 a S4R0
Mascavo. ...... Si6o a $390
Branco, 3 sorte . . . Ç600 —
Itascovi ,5llo a 548o

Entradas em !»• 7J« larloa.

Bruta, sem vnzi-
lhainc. ....

Bruta, cm latas do
12 l| 2 0 25 Kilo.-.

1,0'Jra, sem vasilhame
Loura, em latas de

12 i i_3 c sã kilnj
Branca, sem vali-

lliainc. . . • •
Branca, cm latos de

13 i|_ c 25 kilos
Branca, cm laias dc

4 kilos . . • •
Branca, cm latas ne

l « i kilos. . ¦

Não ha
,-íí$ooo a 355o00
jó$ooo a 30.000

Nominal
Nominal

$6jo a Ç640

$600 a $600
Kilo

45000 a 45ooo

4S100 a
55000 a

5$ioo o

6$ooo a

6$ioo a

$6300 a

í$;eo a

4Sioo.
SÇooo

sSioo
Gfooo

6$ioo

G$3oo

6$5*»

Ora essa! Não perco tim_ palavra. ,
Jantam juntos, proseguiu o sr. Laugier.^ ;Partera; 

também 
^juntos.

..¦omo « muito ' 
" '' "," ' " *"''" ""'

sr. Bcaufort
.Tcr-sc-ia oífer.cido a pretu_--"_¦•- .."-_-— .-—-  - - - ....
Pouco importa. Em todo o c._o, o sr. Parlanget, de casa <le quem os doi.

saíram juntos, talvez que nos _è informações sobre as palavras que _e tro-

taram no momento ila partida.
Não me parece que isso .deante grande coisa. O sr. \alognea c o.

sr Bcaufort, soube eu coiílicciam-sc, encontravam-se algumas "vezes c o sr.

Bcaufort caçava de vez cm quando nas propriedades do sr. Valognes, na

floresta de Halatle. ... , » . ,
Repito: pouco importa, e prosigo na reconstituirão, segundo a minha

opinião, dos acontecimcntüs da noite. A matta da Lagoa das Corças e um

logar propicio ao crime, pois é muito afastado e baixo. Com um pretexto
qualquer, o sr. Bcaufort apeou-sc do carrinho. Nada prova que clle devesse

acompanhar Vatógn. até á Noviça. Estavam então apenas a dois kilometros

<la cidade, c talvez quo Bcaufort se apeassç para voltar .para .reil.
Dc noito?! , , -., .
Montem fazia um tempo admirável, um, luar soberbo, bena um ma-

gnifico passeio, nada fatigante.
Sim. é possível. r. ¦

—Portanto(.álÒgiies déixotí-iBeaufort, e este voltou para Creil.De rc-

pc-nte, metteti-sc pelo bosque c voltou para trás, procurando approximar-se
<lo carrinho que andava aos solavancos na estrada mal .conservada, onde era

impossível fazer trotar um cavalio, setn correr o risco dc lhe quebrar uma

perna ou, pelo menos,- de lhe ferir 05 joelho.. .
Isso é verdade. A estrada . levada do demomo... _
Em breve se approximou do carrinho, atirou, feriu Valogncs_ c aliai-

xou-se para não ser visto. Valognes respondeu;áo acaso e a bala ferio I.c-

atifort, íazendo-lhe na cabeça uma ferida, de cima para baixo.
De cima para baixo? ¦.'".--__ .. ,
Isso pôde explicar-se de fôrma racional. O sr. Valognes deve ter

recebido uma ferida idêntica!... Se, contra a sua opinião o sr. Bcaufort se
conservasse perto delle.., '.'-'-¦¦k -ti t • t • t

Eis ahi onde justamente esta o mj.tcrio. O sr. Valognes foi tendo
com um tiro por um homem que se conservava no mesmo plano que elle, ao

passo que o sr. Bcaufort íoi ferido por um homem que estava mais alto do

.ue elle. ... ,. ,Então haveria <lois: assassinos, dois cúmplices?
Não, homem! E"inútil transviar-nos. O crime e menos complicado,

'íassòü-sc assim como eu lhe digo. Bcaufort estando no telude achava-se _
altura de Valognes. lAtiroit e oceultou-sc. A ferida íoi feita era linha recta.

Valognes, ferido, levantou-se c respondeu ferindo o adversário de cima para
baixo. Isto é claro.

Em todo o caso, . muito subtil. .
-1 Supponhamos que- Valognes e Bcaufort estivessem no carrinho um

to lado do outro. O assassiuo atirou duas vezes. Valognes - Bcaufort íi-

caram feridos, ma? as duas feridas, sejam quaes forem as partes do corpo

cm que sc produzissem, deviam apresentar certos caracteres idênticos. Em

logar disso o que acontece?":A. duas feridas são absolutamente;dis?emelhan-'
tes, cmquanto á maneira -por que sc produziram. Quer ime repita,

E' inútil, sr. juiz, comprchendi perfcitameíitc. Demais, .parece-me

"diz-me: 
a ferida foi feita pelo revólver do assassino ou pclo revóU-r do

sr. Valognes. .
Então? Que esta pensando? disse (..crânio com um moymvai.ito i-rits-

co. O que o senhor me -pede seria, para fallar mais claro, uma . aceusação
formal ou uma declaração dc innoccncia a respeito do sr. Bcaufort.

Não sou eu obrigado a encarar o processo sob todos os:aspectos;..
Mas,>, scithor, uma aceusação conlra o sr. Bcaufort cairia por si

(Nao se manteria dc pé. ,
6e manteria dc pé. ...

Quem sabe? Em negocies de policia, como dizia esta manliã o ST.
'Pinson, devemos estar preparados para todas as sorpresas. Demais, <•¦
©cioso encetar esta discussão. Queria apenas fazer-lh. notar quanto llie sc-
_ia fácil talvez ajudar a justiça a formar uma convicção, empregando um

pouco mais dc precisão no seu relatório.
Isso, senhor, declaro-o em. nome da sciencta, c perfeitamente mv

possível. ,
—¦ Bem, bem, note. sr. Gcrarilo. que nem tnesmo por um instante ponh.

cm duvida a sua palavra. Tenho a maior consideração pelo seu talento c
..elo seu caracter. Sei que, apezar de ser joven, já conseguiu uin nome dis.
tineto entre os seus collegas pelos seus trabalhos sciçntificos. I-aço muito
empenho, senhor, cm, lhe ouvir dizer que a minha insistência não lhe parece
inconveniente.

Não podia ter semelhante idea. sr. I,augier.
Ora, ainda bem!... Continuo a leitura do relatório.

H, como da primeira vez, leu cm voz baixa primeiro, depois em voz alta-.
'"Verificámos cm segundo logar. pelo traçado da bala, que o atirador

devia estar collocado mais alto que ¦o sr. Bcaufort. Observação contraria

para o sr. Valognes. A bala, neste ultimo. íoi alojar-se- lhe no coração sem
se desviar, operando o seu trajecto cm linha recta, o que deixa suppor que o
atirador estava no mesmo plano que a victima."

Pela segunda vez o sr, Laugier refleetiu por longo tempo. Percorreu
íquellas poucas linhas com profunda attenção.

Isto c dc extrema gravidade, doutor.
¦— Eu não tiro conclusSes. disse o medico com voz tremula,

A justiça se encarregará dc tirar essas conclusões. K eis aqui par.
«lia o que quer dizer o seu relatório: afaste a hypothdsc da ct/lpabiiiJada
possível .0 sr. Bcaufort, afim de tornar . seu jnlgárajento niais livre. Eu
•ubstittto Bcaufort pclo assassino, que chamarei com ttm nome qualquer...,
que designarei com a letra X, a incógnita. E, partindo do seu raciocínio,
eis aqui o auc eu descubro. Valognes recebe uma ferida que o atravessa sem
liesyiar-sè êm linha recta. Portanto, X o assassino, estava collocado no
mesmo plano. O sr. Bcaufort também, visto que.pretende que estava sen-
tado perto do sr. Valognes, no carrinho, deycria ter recebido uma fer-ua,
ipresentando o íriesmo caracter. E' a sua opinião, não é verdade:

Estou o escutando, senhor, prompto para combater qualquer engano.
Bom. Em logar dc uma ferida apresentando . mesmo caracter, o

que c que o senhor_verifica? Uma chaga que lhe demonstra que o atirador

que apontou ao sr. Ueautort estava collocado mais alto. a, a nos»* im.ys'"l»j
não é a mesma que atirou sobre Valognes c sobre Bcaufort. lemos dtiaf
feridas feitas uma atraz da outra, em, um niT_ri_ <1. «etrundo. a acreditar f
narração feita pclo -sr. Beaufort é -essas feridas differcm esH'nci:í!mcntí.
Uma é proiuzida em linlia «cto, a outra dc cima para baixo, tomo «x.itc*
isto?
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ADVOGADOS

M. AMALIO DA 8ILVA - R«l
Urotguayana 7, i° andar.

PR. ALOYSIO NBIVA _ Advogado
— Rua da Quitanda 8 — Telephone
Central 8.

PR. ARTHUR CHERUBIH-Advo-
gado — Adeanta custas, Eseriptorio:
Carmo 71. Teleph. Norte 481.

BR. BERQUO' COELHO — Rua d»
Rosário 81. Tel. 3037, Norte.

PRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALDADO FILHO —
Advogados, Rua do Hospício n. 27.
Tel. 5304, Norte. , _

PR, JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. Buenos
Aires n. 12. Tel. 41.10, Norte.

PR. FLAVIO J. PARETO —Advoga-
do. Rua do Rosário n. 70.

PR. HERBERT C. REICHARDT —
Caixas comraerciaes e inventários.
Adeanta custas. Uruguayana 77 —
Residência: P. de Botafogo 384."Pendo Magcstic''. Tel. Sul. 931.

PR. MILTON ARRUDA — Processos
cíveis, commerciaes e orphanologi-
«os; de aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Estados e em
Portugal e adeanta custae — Sachet
n. 4. Tel. C. 3460.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO ALVES RIBEIRO-Advo-
cados. Eseriptorio: r. Rosário 103.

PR. PADUA VASCONCELLOS-R.
Buenos Aires 35 (antiga do Hospi-
do). Tel. Norte 343»-

CLINICA MEDICA

DR TAMBORIM OOIMARAM -
Doenças internas, especialmente dos
creanças. Tel. 13J5. Centra), ura-
guojana 11. 3. .

CLINICA MEDICA, MOLEfeV
TIAS DAS SENHORAS,

SYPHILIS
DR ANNIBAL VARÕES — Mol.

das senhoras, pelle e tnt. espec.
da syphilis. App. clectr. noa mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes Freire
99, das 3 ás 6 hs. Tel. .noa C,.

DR. JÚLIO XAVIER — Clinica ma-
dica e de moléstias de senhora*.
Res.: R. Felix da Cunha, 43. TeL
ViBa 939. Consultas: de 2 il 4 c
das 7 as o bs. da noite, na R.
Barlo de MtBüuit- 341.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica em geral, .partos, mob. das
senhoras e syphilis.. Cons.: At.
Mem de Si ns, (das a is 6 hs.)
Res.: r. Haddock Lobo n. e.

DOENÇAS MENTAES B
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prol.
de clinica da Fac. com freqüência
doa principaes hosp. europeus.
Cone.: r. da Assembléa, 98, das 4
ia 6, iu., 4as. e 6as. • Res. V.
da Pátria .155. Tel. Sul 814.

DR. W. 8CHILER — Cons.: sas.,
«as. e - 6as., r. Hospicio 8.1, (das
4is 5) e Casa de Saude Dr. Ei-
j.as, s.as e sabbados (das a ás 3).

Sis. 
50a. e sabbados (das sas 3).

es.: Baratina 40. Tel. 1143 S.

Pelle e syphilis — Caras pelo"Radiam" e 014—Estorna»
go, pulmões e doenças ner»
vosas.

PR. AOENOR MAFRA — Consulto-
rio: rua Lula de CamSes, 6, das 2
em deante. Residência: r. Riachue-
Io, »2: telephone 1024, Central.

PR. AOENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons, Hospicio 91, das
2 áe 5. Res.: Marquei de Abrantes
ia. Tel. 288. Sul.

DR. A. MAC DOWELL..— (Doe. da
Fac. de Medicina). Moléstias inter-
nas.—Appl. dos ralos X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospicio 83,
das 3 ás 5—Res.: S. Clemente 187.
Tel. 1710 Sul.

PR. ALFREDO EOYDIO—E&j. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons.
R. C. Bomfim 817 (Pb. Freire de
Aguiar), das 8 is 10 e Sdor, Euie-
bio 59, 12 ás 2. Res.: r. C. Bom-
Um 793 Tel. 785, V.

DR. ARTHUR DB VASCONCEL-
LOS — Assistente de clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio &$ (das 3 is 5 hs.) Tel. Nor-
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria 386. Tel. Sul 1699.

DR BANDEIRA RODRIOUES —
Esp. moléstias senhoras, ereancae,
syphilis e cirg, em geral, Cons.:
o. José 39 (phar. ás 12 i|_). Res.:
rua D. Caxias 6, (V. Isabel).

DR. CARLOS DE FREITAS—Prof.
da Fac. da Bahia. Esp, Mols. das
Senh., Partos, Vias urinarias. Cons.
Uruuuayana 21 (1 ás 5—Tel, 40,
Cent.). Res.: trav. S. Salvador 61.
Had. I.obo. Tel. 1024, Villa.

PR. C. BRAUNE — Longa pratica
dos hospitaes da Europa. Clinica
medica. Esp. coração e estômago.
Cons.: rua de S. José, 112, da 1

DR? CAETANO DA SILVA -Esp.
moléstias pulmonares. Cons. Tina
Uruguayana 35, das 3 ia 4, áe ter-
ças,* quintal « sabbados. Resid.
k, 24 dc Maio, 154.

DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) —
De volta de sua' longa estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
riano, 99. Tel. N. 1957. Esp. em
vias urinarias, «yphilist e -ifclle."ons.: das io ás 12 e 3 ás 4,

DR. CIVIS CALVAO — Clinica me-
dica, syphilis, vias urinarias, Exa-
mes dc pus, escarros, urina, etc.
App. o 606 e ^914. Cons. e res.:
r. Constituição 45, sobr, Tel. am,
Centr.

DR EOAS DE MENDONÇA — As
sistente dc clinica na Faculdade.
Cons.: r. do Rosário 140, ás sas.,
4as. e 6as.. das 2 ás 4 hs. (Tel.
Norte 3070J.

DR. FLAVIO DE MOURA ;— CH-
nica medica. Esp.: mo;, do esto-
mago e do figado, Res.: rua Uru-
,[uay. 268. Tel. 1050. ViBa.

DR. GARMELD DE ALMEIDA-
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fac, chefe do servi-
ço du Liga C. a Tuberculose.
Res.: S, Salvador a2. Cons.: 7
de Setembro 176, Tel. 607, Sul.

DR. GUILHERME EISENLOHR,
trata da tuberculose por processo
especial tendo conseguido a cura
radical «m centenas de doentes.
Pratica o processo de "Fornalird*.
Cons.: r. General Câmara 26,

DR. GAMA CERQUEIRA - Cl.
medica de adultos c de creanças.
Gynecologia e vias urinarias. Res.:
R. N; S. dc Copacabana 631 (Tel.
S. 168.O. Consultas das 12 ás 14
hs. Chamados a qualquer hora,

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
suliorio: rua da Assembléa, 83, re*
sidencla: U. Riaclmelo, 333.

DR. HENRIQUE ROCHA -Adjun-
to do Hosp. da Misericórdia, Assis-
tente da 1'olyclinica creanças. Dà
consultas das 11 ás .4 horas e ac-
ceita chamados a qualquer horn do
lia ou da noite, na rua S. Luiz
Gonzaga n. 66 (Pharmacia S, Luiz
— S. Christovão.

DR. HENRIQUE ROCHA — Adjun-
cto do Hosp. da Misericórdia, Ae.
aristcntc da Polycl. das Creanças.
Cons. das ii às 14 hs. e chamados
a qualquer hora do dia ou da not-
te, na R. S. Luiz de Gonzaga 66
(Pharni. S. Luiz).

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica em geral. Trat.
especial da blcnorrhagia. Cons.:
Sete de Setembro n. 99, sob,, ás 2.S.,
,|as. e fias., das 2 á« 4. Res.: -Gon-
çalves Crespo 25. Tel. 1581, Villo.

DR. MARIO DE GOUVÊA — CÍI-
nica medica, partos e mol, de se-
nhoras. Cons.: R. 24 de Maio 64,
sobr. (s ás 6), ás 2as., 4a*. e
sextas-feira9. Res.: r. Bella Vis-•,i 20 (E. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (excepto ás 4as.
feiras). Ourives, 5; as 3 horas.
Res.: Affonso Penna n. 49.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
cialid.ides: moléstias de estômago,
coração, figado e rins. Cons*: r.
dos Andradas 52, sob. (das 4 is-, hs.) Tel. 1736 N. Res. rua N.
S. de Copacabana 900.

DR RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Casa de Misericórdia, Doen*
ças do pulmão, do coração e dos
rins. Cons.: rua José dos Reis 39.
A's 11 hs. Res,: rua Engenho de
Dentro n, 182.

DR ED. MAOALHAES — Mol. da
peita e mucosas, ulceras cancero-
sas, tumores fibrosos; arthritfcmo,
syphilis e morphéa; ncurasthcnia,
doenças do peito e dyspepsia; 7
Setembro, 36, is 10 e ás 14 hs.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO,
FIGADO, INTESTINOS E

NERVOSAS
DR. CUNHA CRUZ — Cura o ha-

bito da embriaguez, por suggestáo
e com os medicamentos "Salvinis"
e "Coitas de Saude". R. Carioca
31, 3 ás s. Tel. Central 5695-

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FIGADO E
NERVOSAS — EXAMES
PELOS RAIOS X

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp, Docente na F. de
Medicina; r.. S. José, 39, das a
ás 4 hs. (menos áe quartas-feiras)
Grátis aos pobres, as ia lis.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO,
CORAÇÃO E APPARELHO
DIGESTIVO

DR F. G. PÃÜLHA-
TIVO — Ctn-l_i • moK do
ISJ-It fcp-, urinatJo. Con».:•Carioca'3° (3 is 5 to.). Res.-Ria.
chuelo 166 (Tel. SM Ç.).

CIRURGIA GERAL, MOLES*
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAfl

DB. BONIFÁCIO DA COSTA —
Bx-lnterno doa Hosp. da Mlserl-
cordla e S. Francisco de Paula.
Cons. o resid.: Avenida Gomei
j>*etre 127- Tel. C. 4193. Co»
¦ultas. das 3 is 6 da tarde. _

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO-Trat.
rápido dos. estreitamentos, blenor-
rhaglas chronicas e recentes, prós-
tatltes e hipertrophia da próstata,
por processo moderno; rua Buenos
Aires 105. de 1 i« 4- „„..

DR. NABUCO DB -OUVAA —
Professar dí Fac. de Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico do Hosp.
da Saude. . R. 1* dc Marco. 10,
das 4 is 6. Tel. 816 Central.

DB OSÓRIO MA8CARENHAS -
Formado e laureado pela Faculda-
de de Med. de Paris, ex-interno
dos'Hosp. de Paris. Cons.: Av.
Rio Branco así.a», 9 is 3. Tel.
940. Res. V. da Pátria s. as».

D-. LEÃO DB _ AQUINO - Da
Acad. de Med. do Hosp. da Gam-
boa. Res.: Costa Bastos 43. T.
356, C. Cons.: Gen. Gamara 116,
de 1 ás 3 (excepto nas 4-», fel-
ras): e nos eabbados das 3 is $.

DR. C. DB ROSSI — Cirurgia ge-
ral. Moléstias das senhoras. Vias
urinarias. Cura radical das her-
nias. R. Quitanda, 27. da 1 is_4-
Res.: R. Visconde Silva, 38, Bo-
tafogo.

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CREAN»
ÇAS.

DR. BBNTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: R. Assembléa

Í4 
(das 3 il- is s hs.), Res.: roa

tuy Barbosa n. 458.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SYPHILIS

DR ALFREDO PORTO —Com
pratica dos Hosp. da Eur., memb.
da A. de Med. Subs. no serv. de
mols. da pelle, de Polycl., etc, C
.Rodrisu Silva, 5 (tel. 2271, C. R.
Av. Atlântica, v/z, T. S. 1.93.

DR. P. TERRA — Prof. da Fncul-
dade da Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros. R. Assembléa
d. 30, das 3 is 4 horas.- -

DR SILVA ARAÚJO PILHO -
Assistente da Faculdade de Medi-
dns. Rua 7. de Setembro 38. ás
3 hs. Tel. C. 5310. Res.: Mar-
auez-de Abrantes 67,

PROF. DR. ER. RABELLO — De- volta da Europa, reabriu o con-
sultorio. Trata pelo nu-nm os tu-
mores e outras doenças da pelle;cons.: roa da Assembléa 11. 8$.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

DRS. MOURA BRASIL a GABRIEL
DB ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, 8 (das ia is 4).todos oa dias..

DR PAULA FONSECA - Consulto-
rio, r. Sete de Setembro 141 (das a
ás 5 hs. diariamente).

OCULIS-AS
DR AMELIO TAVARES • Oculista

Livre docente e Assistente da Fa-
culdade. Cons. rua dos Ourives j.
DR MARIO GÓES ¦ Assistente da

Faculdade. Consultório: r. 7 de Se-
tembro u. 38, das 3 is 5 hs, Tel." 

51.0. _Resid: líarSo Flamengo
32. Te». S. 1440.

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS, NARIZ e GARGANTA

DR ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: largo de Santa Rita n. 10,
das 2 ás 4. Res.: rua Dr. Dias da
Crua n. 301, Meyer.

Clinica mcdlco-cirurglca dos
drs. Felix Nogueira e Jullo
Monteiro, 11 rua Senador
Euzebio 238, Tel. N. 1-86.

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
partos e mol. de senh., hydrocefc,
estreit. da urcthra, íistulas e cor-
rim. Trat. esp. da syphilis; appl.
de "606" e "c-14". (11 ás 2) Res.
trav. dc S. Salvador 211.

DR JÚLIO MONTEIRO — Med.
do Hosp, de S. Sebastião. Mol.
internas, .pulmão, corac-ãio, íiffado,
estômago e rins. Mol. iníectuosas
syphilis, etc.) Das 2 ás 4 hs. Res.
rua dc «bituruna 35. !

TRATAMENTO DA TUBER.
CULOSE PULMONAR PELO
PNEUMOTHORAX ARTIFI-
CIAL

(Processo do Forluulnl)
DR EDGARD ABRANTES —Cons.

r. S. José n. 106 (2 ás 3). Tel.
C. 5.537. Resid.: r. Barão de
Flamengo n. 17. Tel. Sul 960.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DR. MONCORVO — Director fun-
dedor do Instituto de Assistência
i Infância do Rio de Janeiro. Che-
te do Serviço de Creanças da Po-
-clinica. Especialista de doenças
das creanças e pelle. Cons.: rua
G. Dias 41, is 13 hs. Res.: Mou-
ra Brito n. 58.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
dc Medic. e do Inst. de Asslst.
Í Inf. Cl. medica e das creanças.
Cons.: Gonqitvos Dias in. Tel.
3061 C, das 3 ás 5. Res.: S. Sal-
vador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

DRA. ANTONIETTA MORPUROO
— Da Soe. de Med. e Cirurgia,
com pratica dos hosp. da Europa.
Res. c cons. R. São José 49.
Consultas is s.as, 4.as • 6.as, de
1 ás 3 hs. Tel. 318 C.

DR CASTRO PEIXOTO — Chefe
do serviço de partos da Polyclini-
ca de Creanças da Santa Casa.
Tel, V, 2269. Res.: Hadd. Lobo
462. Cons.: nia Uruguayana, as,
das 2 is 4 horaa.

DR CAMACHO CRESPO — Par-
tos e moléstias de senhora*. Rua
Conde de Bomfim 577. Tel. '171,

DR CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do R. de Janeiro
e da Ass. Aiut. M. da Est. de F.
C. do Brasil. Cons.: Hospício 83
(is 4 ha.) Res,: R. Monte Ale-
gre 313 — Santa Thereia.

DR. DACIANO OOULART — Da
Polyclinica de Creanças. Cons.: r.
Uruguayana 25, das 4 ás 6 hs, T.
3762, C. Res. Rua Hadd. Lobo
uo. T. tuo, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul*
torio: rua do Hospicio n. 68. Re-
sidencia: rua Palmeiras 59 (Bota-
fogo).

DR. HERCULANO PINHEIHD —
Partos, moléstias da- senhoras e
creanças. Consultas das 16 áe 17
horas. Uruguayana 105. Res.: rua
do Lopes 154, (Máiduretra).

DR HELENO BRANDÃO — Cons.
rua ria «\ssemb!éa, 98; as terças
quintas e sabbados, das 15 ás 17
horas. Res.: Boulevard 28 de Se-
temlira 318 (Villa Isabel). Tel.
Villa 1.073.

DR LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. dc Med. e do Hosp.
da Misericórdia, Cons.: rua Gal.
Câmara 116, (a ás 4). Tel. N.
2611. Res.: Haddock Lobo 416.
(Tel. Villa 326).

DR LUIZ DE MARCOS — Cons.:
Uruguayana, 105. Das 2 ás 4. Res.
S. Francisco Xavier 312.

DR LAFAYETTE VIEIRA — Med.
da . Matcrnid. Dipl. pela Matei?
nid. Tarnier, e com longa pratica
nos Hosp. de Paris. Cons.: Hos-
iplcio 83; 2as., 4as. e 6as. feiras
(2 ás 4). Tel. 3770, N. Res.: R.
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da Fac. de Med. e medi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37, das 3
is 5. Tel. 1043, C. Res.: Laran-
ieiras 354. Tel. 5858, C. •

DR MIGUEL FEITOSA -Do
serviço de ginecologia da S. Caea
de Misericórdia. Cons.: Uruguaya-

DR HILÁRIO DB -OUV-A —Das
Universidades de Paris e Heidel-
berg. Prof. da Fac. do Rio de
Janeiro. Cons. Assembléa 26 (das
a is 4 horas), is ««., -ias. e 6as.
feiras. Tel. 1957. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. 321. C.)

DR R DAVID DE SANSON —
Consultório: R. Assembléa 26, das
2 is 5 horas, is terças, quintas e
sabbados. Tel. C. ;
Pereira da Silva 40
Tel. C. 5270.

1957. Re*.: r.
(Laranjeiras)

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E BOCA

DR EURICO DE LEMOS, profes-
sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Rio, com 20 annos de prati-ca. Cura garantida e rápida do
(hera (fetidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Carioca,
13, so., das 12 ás 5 da tarde.

na 35, das 3 is 5. Res.
mara 328, sob. Tel

Ga!
3067. Norte.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SYPHILIS
DR CARVALHO CARDOSO —Do

Hosp. de Miseriordia c do Tnst.
de Assistência i Infância. Cons.:
Asseniutía 98 (4 ás 6 hs.). Res.:
rMarqu.cz dc Abranitesi 189. Tel.
Sul 1761.

CLINICA CIRÚRGICA* VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
hosp. de Berlim e Paris. Cons.:
r. da Carioca 30 (das 3 is 6 lis.)
Rcsid.: rua das Laranjeiras, 80
(tel. 3056. C.)

DR. CARLOS WERNECK _ Clrur-
gião da Sta. Casa. Cirurgia de
adultos e creanças; mol. das vias
urinarias e das eenhoras. .Cons.:
r. Ourives 5, das 3 ás 5 hs. Res.
r. Senador Octaviano n. 53. Tel.
Cent. 1042. ., ,

DR. CARLOS NOVAES — Memb.
da Ass. Franccza de Urologia,.
Trat. da blenorr. oguda e chroni-
ca, estreit. e prostatites chronicas
pelas correntes thermo-éHtlricas.
Con*. r. Carioca 50, das 12 ás 17.

DR CAMILLO BICALHO — Ci-
rurgião da Santa Casa. Res.: Con-
de de Bomfim 159 (tel. 1272 Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 29, 3as.,
sas. e snibbados, ás 4 horas.

DR JOAQUIM MATTOS - Do
Hospital da Saude. Moléstias de
senhoras, vias urinaria*, hérnias,
hydroceles. tumores dos seios e do
ventre. Rua Rodrigo Silvai n. J.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Mlsencor-
dia e Benef. Port. Cirurgia, mol.
das senhoras e vias urinarias. Cona.
30, Ourives, 3 ás 5 hs. Res.:
Passos Manoel 34- T. 3197, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS URINARIAS
DR OCTAVIO DE ANDRADE -

Cura hemorrh. uterina*. corrimen-
tos, suspensão, etc, sem operação.
Nos casos indicados, evita a gra-
vides. Cons.: R. 7 de Setembro
186, das o ás 11 e da 1 ás 4. Tel.
1.591.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. de Berlim
Vienna. Cons.: r. Uruguayana 21,
das 3 ás 6. T. 40, C. Res.: Santa
Sophia 77.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assistente da clinica do Prof,
Urbantschitech, de Vienna, Rua
Sete dc Setembro, 82, das a ás 4
horas.

DRS. PECKOLT E PECKOLT PI-
LHO — Especialistas: ouvidos, na-
riz, garganta, vias urinarias c ope-
rações. Cons. rua Sete de Setem-
bro 63, i" andar, de 1 ás 5. Res.
r. Fellx da Cunha 29.

ORTH0PED1A

CASA ORTHOPEDICA — Av. Go-
mes Freíre;.-I7i Tel. 1806 C. Con-
stróem-s» pernas e UnaQos artifi-
ciaes, fundas e instrumentos de ci-
rurgia e app. orfhopedicos para
qualquer deformidade do corpo.

CIRURGIÕES DENTISTAS

EMÍLIO DEZONNB — Cirurgião-
dentista. Diplomado, com longa
pratica. Preços e condições de pa-
gamento ao alcance de todos. Cons.
electro-dentario. Alto da Cor-eita-
ria Japio. E«tl do Meyer.

DR MIRANDOLINO M. DB MI-
RANDA — Especialista em extra-
cçSes sem dòr • tratamento de tis-
tulas. Das 8 -is 17 horas, nos dias
úteis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
5.660, Central.

DR. LUIZ PERREIRA DA COSTA— Diplomado peb Escola Livre
de Odontologia do Rio de Janei-
ro, com 10 annos de pratica. Cons.
r. Uruguayana n. 31 (tel. C.

DR.'RAUL DE BARROS HENRI-
QUÊS — Cirg. Dentista. Diploma-
do pela Fac. de Med. e Phar.,do
Rio de Janeiro, com longa pratica.
Preços ao okance de todos, Cons.:
r. General Polydoro 4, sob. Das 8
is 17 hs., nos dia* avtei».

DENTES ABALADOS — Pyorrliéa
olveolar — O» cirurgião dentista
Hugo Silva, -applica a váecina au-
togena de Wnght. Cura radical «

- perfeita consolidação dos dentes.
Quitanda 66, i* and.

PARTEERAS

ANNA C. TEIXEIRA LEITE —
Parteii-a da Maternidade, da Facul-
dade, alumnà ' do curso medico.
Rua General Delgado de Carvalha,
51 (ant. Industria.). T. 1871 V.
Attcnde a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI -
Parteira formada pelas Fac. de
Medicina de Buenos Aires e Rio
de Janeiro. Res. e cons.: rua
Marquez de Olinda a. 33. Bota-
fogo.

PHARMACIAS e DROGARIAS

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

DR. rtUGUSTO LINHARES —
Cliele de clinica na Policliniea, Ex-
assistente dos Profs. Killian, Gtitz-
mana e Bruhl. Cura da gaguez
(proc. Gutzmann, de Berlim); rua
Uruguayana 8, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, DRON-
CO-ESOPHAGOSCOPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da F. de
Med. Ex-assist. do Prof. Brieger
(Breslau) -e do Prof. Killian (Ber-
lim), Uruguayana 25, 1 ás 3 1I2.
T. 3762 C. Res.: Russel 10. (T.
375» C.)

Dr. Castello Branco —
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

MOLÉSTIAS DA BOCCA E
E SEUS ANNEXOS

AUBERTIE — Cirurjjfão-dentista —
Especialista — Rua 15 de Novem-
bro 33. Teleph. 1838 — S. Paulo.

DR. J. TELLES — Especialista em
moléstias da boca. Cou*.: das 7
is 19 hs, R. Lucidio Lago 16 —
Meyer.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade. Res.: rua
Riachuelo n. 247 (tel. C. 948).
Cons.: rua Carioca n. 47 (das 4
em deante). Tel. Cent. 3.217..

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
is 5 hs. Tel. 2727. C. Res.: Al-
lira Brandão n. 9. Tel. 2838, V.
Tel. Maternidade 955, C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA —
Docente livre da Fac. de Med.
Con*. R. Assembléa, 28, terças,
quintas e sabbados, ás 4 noras da
tarde. Res. R. D. Carlota 63,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mc-
lestias de senhoras c partos, Cons.:
Assembléa 18. Res. rua das La-
ranjeira* .174.

DR QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro dc Março 18, da 1
ás 3 horas. Residência: praia de
Botafogo 194*

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Assembléa, 28, aas., 4as. e
6as., dae 2 ás 4 horas. Tel. C,
1000. Res. Praia de Botafogo 100.

ANALYSES CLINICAS E
MICROSOOPIA

PHARMACIA B DROGARIA F.
GAIA — Laboratório de produeto*
chimicos e pharm, F. GAIA. Com*
pleto «ortimento de drogas. Se*
cção de homoeapathia. R. Senador
Euíebio 238. Tel. 1186 N.

PHARMACIA B DROGARIA SAN-
TOS — Conde Bomfim 436. Drs.
José Ricardo, das 9 is 11. Almei-
da Pires, de 1 is 2. Arseno quL-
nol, para os fracos. Cyano, Gonol
e Bleno-thanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CÁPELLETI — Hu-
mayti 140. T. 1048, S. Compl.

- sort. de drogas e produetos pharm.
Cons. Dra.: Emygdio Cabral (9
is 10) e 'Santos Cunha (10 is si).
Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomfim 250 T. 2479, V. Cons.:
dr.-Camacho Crespo, 9 is si; dr,
P. de Souza,v8 is o da m. e 4
is 5; dr.Lmneu Silva, das 7 is
8 n.; dr. S. P. Lima. 2 is J.

PHARMACIA ALLIANÇA — De
Isaiaa P. Alves. Laranjeiras 131.
Tel. C. 2141. Cons,: drs. Sou-
za Carvalho (9 is 10); C. Sam-
paio Corrêa (10 is 11) i Raul Pa-
checo (ia ás 13): A. da Cunha e
Mello (13 ás 14.) Dep. do NER-
VILOI^. Para- pliospliatina, . ueu-
rasthcnia. _ __¦

PHARMACIA LARANJEIRAS —
Tel. 5754, Laranjeiras .isa. Cons.
Drs. Leopoldo do Prado (9 ás
10); Souza Carvalho (10 ás 11).
Fabrica e dep. do "Pantoformio ,
para tosses, resiriados, "Coquelu-

PHARMACIA POPULAR — De
João Corrêa, R. Archias Cordel-
ro 212, (Meyer), Tel. 1403. Villa.
Consultório clinico diário: dr. Bel-
miro Valverde (8 i|- ás 10 da ma.
nhã); dr. Gonçalves Júnior (10 ás
11 da manhã); dr. Artidonio Para-
plona (11 á 1 da tarde): dr, Os-
car Carvalho (1 ás 3 da tarde),
dr. César de Barros (3 is 5 da
tarde); dr. Luiz Andrade (das 7
ás 8 da noite).

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M. Capclcti) — R. Had. Lobo

204, T. V. 1387. Fab. doCarbo-
vicirato de Borges, do Elixir de
Citro-vieinato e Depursan. Cons.:
dos drs. A. Alves e M. Autron,
Othon Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tabelecida em 1880. R. Cattete 9-
Tel. 4066. C. Cons.: Drs. M. Na-
varro (9 &9 10); R. Freire (11 is
ia); Bcmllca O h.); L. Mòrand
(2 is 3). Garantida manipulação
do receituario medico.
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DEBITO

Valores em garantia
Valores a emrttir: —

nà Sede .... 438:o57$9<>o
em poder de re-

. presentantes , . 143796110a

Caixa A ........... •
Caixa  . . . t •
Caução da Directoria

Apólices depositadas sio Thesouro.
Propriedades em S. Paulo . . »
Propriedades em Santos .....
Liquidação da Cotnp. Pafque Bal-

neario de Santos ......
Terrenos em S. Paulo.... . . •
Moveis e utensílios ....,-

Hypothecas ....•.;...-•
Contas Correntes ........
Agentes
Juro9 de Apólices ......••
Caixa ..........<••
Sellos e estampilhas . 

'-.: 
: . • •'

Prêmios de seguros •••••••
•Diversas contas V:

3.iS-:54i$»M

581:8S4$ooo

3.522 ti 00$ 000
12.046:.oo$o09

7:5004000

i6:o73$6o4
TosÇ^o

19.340:695$'54

200 :ooo$ooo
l.397:939$302
I.6i8:722$897

.1.749:6484273
421:42i$54o
-i:?65$5o.o

».983:S43$8ío
1.687:0431616

I02:86S$566
5 :ooc4oioo

t6:778$794

1:987$"oo
5.23o$i,lo

29.552:6455282

CREDITO

Garantias 
"diversas  3-182:54i$i54

Emissão de valores Conta estam-
pUhu-.:'. . ... • >;•!} S8i:854$ooo

lCai,ital subscr pto 13.827:45°f o°°
Remidos da Caixa A 2o4:»o$ooo
¦Remidos da CaixaB i.536:6o°$ooo 15.568:8005,000

Acções caucionadas ...... 7:500^000

Capital de fundação ...... ;»•..'*»„„
Fundo inamovivel da Caixa A . . 1.120:544*500
Fundo dc pensões 44-:754$57Q

Fundo inamovivel da Caixa B . . S-i57;265|ooo
Fundo de pensõe  1.809.5068713

Fundo de reembolso da Caixa A J-47:375$_o'o
Reembolsos pagos ....... 25:o°'$fo°

Fundo dc reembolso da Caixa B 8soji8s|ooo
Reembolsos pagos  '35:703e'50

Fundo de reserva „*,„¦
Prêmios ü ,__•«__Prêmios, pagos ...» 3».255»5Q°

Contas correntes 
Agentes . . . ; . . . . • • • • .
Alugueis das propriedades . . • • «
Juros , . , • • I
Fundo disponível •:
Liquidações • [
Liquidações pendentes i
Diversas contas ........

«9.34a:695?i54

50 :ooo$ooo

i.563:J99$07o

7.05677i$7i3

i2-:373$98c

j-i-mSiíSso

I09t034$65i

15:8i9$90,i

13:979$50C
9 :.ta8$36c

97!222$800
161 !758$«I4
22:436$8a6

2 :533»400
266 :o83$43J
6:836$032

-9-55»:645?283

SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAS , . , ; ... . .
Tendo iniciado a emissão de "cautelas" aos sócios que já saldaram suas cadcrneUs, esta *0«'wade fei pubHcm uo ntej de de-

xembro. em toda a imprensa do Paií, um pedido a seus mutualistas para a apresentação da caderneta saldada ou Diploma de socto
remido, afim de serem fornecidas as respectivas cautelas. ., J_l.«it„.i_r. ««A.rk »; trtt* nnr' inter.

A remessa de diplomas de sócios remidos «u de cadernetas que,a pagaram todas as mensalidades _£«"¦"*„«'!? 8'rriX5_
médio de nossos agentes' que jâ item instrwções a respeito, ou por meio de casas commerciaes ou directamente a sede da !>oci«iaae

Cada cautela pagará Rs. Sfooo; sendo: i$íoo dc estampilha Federal e $800 de expediente.
:."' MULTAS E DECADÊNCIA. _....-„.

Pedimos a attenção dios srs. sócios e agentes para o disposto no art. 5.0, paragrapltos 4.0 e $¦"• *>s -ossos üstaiuios, cujor
termos abaixo transcrevemos:

Paragrapho Io5— No caso do sodo contribuinte falhar com a sua mensalidade, será considerado em falta, e, portanto, sujeito á multa,
na razão -é 200 ou 500 reis por mez, conforme seja da CAIXA A ou da CAIXA D. devendo 50 "Io do produeto arrecadado das mui-
tas reverter em proveito da resoectiva Caixa e 50 °|° em proveito do fundo disponível. ...

Paragrapho S-0 — P »°<áo contribuinte que faltar com a sua contribuição por 12 mezes será considerado em commisso e as suas cn-
«radas levadas á renda da respectiva Caixa.

A ECONOMISADORA PAULISTA-

TRATAMENTO ÜA CUTTS

PHILODERMA de Samuel de Ma-
cedo Soares faz' desapparecer com-
pletamcnte os cravos, espinhas,
•lannos e sardas. Creme, 2$. Loção
3'Soòõ!

HYGIENE ALIMENTAR

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Prof. da especialid, na Fac. de
Med. do Inst. Pastcur de Paris.
Trabalhos .para diagnostico med.,
enalyses . cliimieas, exan.es micros-
copicos,' etc. Uruguayana n, 7.

DR. HENRIQUE ARAOAO e AR-
THUR MOSES — Laboratório:
rua do Rosário 134, próximo &
avenida Rio Branco. Tel. 4480.
Tel. de resid. 1023, S. e S 196.
Ex. de urina, escarro, fezes. Rcac.
de Wassermann, etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) —
Syphilis: 914 — 606. Mol. infe-
ctiiosüs; vacc. de Wright. An. de
urinas, sangue (typho, malária, «y-
philis), escarros, etc. Io de Mar.
ço 13, 9 is 11 e de 1 is 5. T.
5303. N.

ANALYSES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO, MARIO
BELLETE e BLAKE SANT'AN-
NA — Analyse completa 25$. La-
boratorio Chimico de analyses; rua
Sete de Setembro n. 133. Tel.
1896. Central.

Serviços módicos, plinrmnceu.
ticos, dentários e visitas a
domicilio

CENTRO MEDICO — Deu clínicos,
allopathas e honiocpatbas de re-
speitabiliitada moral. Mensalidade,
2$ooo. Directorcs drs. Braule Pin-
to e Ernesto Possas. R. Frei Ca-
neca 153.

VETERINÁRIOS
VETERINÁRIO ANDRADE, con

assist. na Secçüo Vetcr. M. Asri
cult, Esp. mols. dos c5es.Di.ign.
mierpe. Immunisações. Exames do
sangue, urina Cons.: rua da Pas-
sagem 40. Chamados Tel. 2264, S.
(Botafogo).

HOMOEOPATHTA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— De Araujo Nobrega e C.
Completo sortimento de drogas ho-
moeopatli. recebidas direct. Esp.
pharm. "Nimphea Virilis", para a
cura da impotência; V. Pátria ao.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. F.co de Assis, de Alciiio Bar-
roso & C.*i r. S. Francisco Xa-

vier 400. Prus purs regulariza e
combate a prisio "de ventre, tubo
2$ooo; dr. Américo Tavares, cons.:
grátis, diariamente, 8 is 9.

ESPECIALIDADES PHAR.
- MACECTICAS

DERMOPHENOL — De S. de Ma-
cedo Soares, efiiaiz nai ifcuras,
eezemas empingens, JUNIPERUS
PAULISTANUS, — erapr. ha gan-
nos na impotência viril. Vidro, 5$:
Pelo Correio 6$. Pharm. Macedo
SoSres," r. Senador Euzebio 123

EUPLINA — Formula de Orlando
Rangel. No toilette das senhoras
não tem rival. Usa-se no banho:
como densrificio; nas íoriijj-a e
mol. da.pelle; em gargarejo e em
tnnaktçücs.

GUARANESIA — Mols. do esto-
mago, intestinos e coração; "Giuv
ranesia". Um cálice ao deitar, ao
levantar, ás rafeições, evita mui-
tos soffrimcntos. Nas pharmacias e
drogarias. Dep. Campos Heitos e

C«. Uruguayana- 35.
SYPHILIS — Cura definitiva, seria,

sem injecção, pelo Sigmarsol, ' des-
tinado a revolucionar a theraneu-
tica. Cada caixa 90 comprimidos.
Informações: E. C. Vauteletj as,
Io; i" de Março.

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estômago só é permittldo usar
Como ingrediente nos seus alimen-
tos, pela sua pureza e especial
confecção, o "Sal de Macau*, da
Como». Commercio e Navegação.

CHA' DE CACAU — Tônico nutri-
tivo, alimento ideal das creanças,
poderoso diuretico- Venda nas
pharmacias, armazéns e confeita-
rias. Tel, 16G;, N. Caixa 218, Rio.

CARAMELLOS DE SUCCO DE
UVA — Tônicos e digestivos. Ap-
prov. pela Dirt. S. Publica e pri-
vilegiados, não teme analyse chi-
mica. Unico dep. easa Sacchetti;
Av. Salvador de Si 28. Tel. 3961,
Cent, Encontra-se nas casas de i»
ordem.

LIVRARIAS
LIVRARIA A-VES, livros collegiaes

e acadêmicos. Rua do Ouvidor n.
166. Rio de Janeiro — S. Paulo,
R. S. Bento, 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GYMNASIOS

DESIPECTANTES
e INSECTICIDAS

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de applicaçao rápida e mui-
to barata. Muitíssimos attestados
de fazendeiros e da Leopoldini
Railway C*. Limited; rua Quitnn-
da 120,. 3o andar. Rio. Sociedade
Anonvmá Fulminante Nacional.

ROBERTO ROCHFORT — T. 4343
N. Antisepticos, desinfectantes e
insecticidas para plantas e gado,
em geral, R. do Mercado 49. Cai-
xa ion. Rio de. Janeiro.

ESCOLA DE HUMANIDADES —
Av. Rio Branco 133, 2°. Director
Alpheu Portella F. Alves; secr.,
Francisco Malheiros. Corpo docen-
te de i* ordem. Mens. ao$, 25$,
30$. 35$ e 40J000.

GYMNASIO FLUMINENSE — In-
ternato e externato para o sexo
masculino, R. 24 de Maio 43.
Programma do Cot. Pedro II.
parcellados. Dir, prof. J. de Ma-
tha. • .

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino te-
chnicoxproiissionaí - da Ass. .dos
Empr. no Comraercio. Rua Gon-
çalves Dias 40. Cursos dè guar-
da-livros e de contabilislas.

CURSO DE MATHEMATICA —
Direct. capitão dri Mario Barre-
to. Preparam-se alumnos para os
exames das Escolas Normal, Na.
vai, Militar, Polyteshnica e Gy-
mnasio. Av. Passos 116, i°. In-
formações das 18 is 21 horas,

-YMNA8I0 TIJUCA — R. Conde
de Bomfim 638. Tel. Villa 937.
Internato, semi-internato, - externa' to. Curso de preparatórios. Aulas
praticas de línguas vivas.

INSTITUTO NORMAL — R. Ba
rão de Ubá 89. Direcção do prof.
Hemeterio dos Santos, Encerram-
se a 30 do corrente, as aulas do
1» anno do curso normal, Come.
çam a funecionar a 3 de novembro,
as aulas de curso, de admissão ao
1° anno, da E. Normal. Ha ape-
nas vinte logares vagos.

MODISTAS

AU COSTUME TAILLÉUR — Rua
de Carioca 6, 1° andar. Tel. C.
3106. Estabelecimento de prini-i-
ra ordem. Especialidade cm co=tu.
mes dc SEDA. Caetano Grottcra.

JÓIAS, Il ELOGIOS c OBJE-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria
e rcloj'oaria. Cjmnra ouro, prata,
e pedras finas. Oif. de ourives e
relojoeiro. Concertos garantidos de
jóias e relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da r, 7 de Setembro.

GRANDES HOTÉIS

HOTEL AVENIDA —O mais im-
portante do Brasil. Accommoda-
ções pára 500 pessoas. Confortável.
Distineto. Central. Serviço de ele-
vadores dia e noite, endereço te-
lefrraphico. Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tavel e luxuoso no saluberrimo
bairro das Laranjeiras, a 20 minu-
tos do centro da cidade; rua das
Laranjeiras n. 519.

ENGLISH HOTEL — R. Cattete,
176, Tel. C. 2008. Completamen-
te reformado, dispõe de conforta-
veis aposentos. Boa chácara. Si

. a .anulas e cavalheiro». Preços
reduzida».

AS MELHORES PENSÕES

TINTURARIA9
TINTURARIA RIO BRANCO -

Av. Mem de Si 29. Attende im-
mediatamente aos chamados pelo
tel. Central, 4934. para buscar rou-
pa e entrega nas residências, de-
pois de pairo o trabalho.

TINTURARIA POPULAR - R.. B
Aires 251 (antiga do Hospicio).
Lava t tinge chimt ca mente com
perfeição, Secção especial para con-
certar roupa de homem, tornando-
as da moda. Entrega e recebe a
domicilio. T. 1055, N.

LEILOEIROS
ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro

publico — Eseriptorio: rua Hos-
picio 78. Tel. Norte 1701. Resid.r
rua Haddock Lobo 269. (Tel. Vil-
Ia 1747).

MIGUEL BARBOSA — Casa fun-
dada em 1893; rua do Rosário n.
158 (antigo 126 A). Tel. N. 1053-

T*
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Continuo a esctttal-o, senhor, repetiu Gerardo.
—1 Vou-me explicar, O sr. Valognes está só no carrinho. Atravessa o

bosque. X espera-o. O caminho tem uma elevação de terreno, perto do re-
gato. O senhor reparou nelle? Espera dessa elevação que o p5e ao niyel
do carrinho e donde pódc apontar, sem, ser incommodado pelos ramos. Atira
sobre Valognes que está tranquillamente sentado e sem desconfiança. Então
abaixa-se para se esconder. Valognes sente-se ferido. Levantou-se repeti-
tinamente, —¦ sigo ponto por pontova narração do sr. Beaufort, repare bem. —
levantou-se e ao acaso disparou o revólver na direcção do assassino, para
o logar onde viu o clarão do tiro que o ferio. Depois cae. Por uma parte
temos Valognes de pé.erguido em um esforço supremo, em uma tensão çmt,
que despende o derrradeiro sopro da vida; por outra parte, X, a nossa in-
ccgnrta, o assassino, acocorado c escondendo-se...

E' -possível senhor, disse Gerardo. E' mesmo possível que isso se
tenha passado dessa maneira. O sr. Valognes poz-se dc pé no caminho, —
o próprio sr. Beaufort o contou, — e é natural que o assassino ¦_ se tenha
escondido depois de comm,etter o assassinato. Mas perrnitta-rne objectar que
não vejo em que isso faça suppor que o sr. Beaufort seja culpado.

E o senhor, como explica a ferida do sr. Beaufort, produzida de
cima para baixo, a não ser como eu mesmo explico?

Explicarei assim, senhor, e mais naturalmente. Valognes e Beaufort
estão sentados um ao lado do outro. Valognes guia está na almpfada, além
disso é mais gordo e mais alto do que o sr. Beaufort. X, o assassino, que
está escondido em um monticulo, acha-se pela sua posição ao nível de Va-
lognes e collocado mais alto do que Beaufort. Atira duas vezes e as duas
feridas ofícrecem pela posição mesmo dos feridos caracteres absolutamente
diffcrentes. t ,Sim. senhor, esse argumento é possível, e estou certo que se o sr. Be-
aufort fosse julgado, o seu advogado havia de empregal-o, mas que diffe-
rença ha entre a aíínra do sr. Valognes e a do sr. Beaufort? O senhor não
pretenderá fazer-me acreditar que essa diffcrença bastasse para tornar tão
dissemelhantes as feridas!...

'Porque não? ., ....
Ha de admittir comtudo que contra o sr. Beaufort ha ja um indicio

lírio que a justiça deve ter em conta.
—. Ha um indicio, mas se elle é contra o sr. Beaufort, .gnoro-o.

Esse indicio é tanto mais grave quanto temos a certeza de que o as«
«assino foi ferido.

Isso vae além da minha competência.
O juiz ficou calado, e depois carregando o sobr'ollro:

Eis porque, disse elle, a sua convicção nos serviria de muito, se O»

senhor pudesse affirmar-nos que a bala que feriu o sr. Beaufort na cabeça

é do calibre do revólver do sr. Valognes.
-> Isso não posso .fazer... e ninguém o poderá fazer.

E' pena. ê pena! Emfim, felizmente além desse indiao temos outro.
8 esnero descobrir uma coisa muito interessante.

Deixando o doutor, o sr. Laugier foi ter com o agente Pinson. Estt
_a.«ava so^eg-damente nas alamedas do jardim, fumando cachimbo, aque-

££-o-s. wslt SS-S- «n rendeiro, e nio parecendo i preoecupar-se com

# crime* 
Oulndo vi_ approximar-se o juiz, sacudiu cuidadosamente o «**»£¦

m1Z orificio do cachimbo, que tnetteu no estojo e o estejo ra algi-«r».
.««•  _ .._-! j_nrratu_M —Uo-— Ahi vem o c_«-»> -««-«_•

Pinson era odiento sem piedade e nuncaj perdoava. O sr. Laugier era t
causa directa dos seus tres fiascos, como elle dizia, os tres únicos fiascos da
sua vida de agente de policia, que se tinham' convertido em tres motivos de
ódio.

E' naturalmente fumando o seu cachimbo, sr._ Pinson, que o senhor
ha de achar o assassino de Valognes? perguntou o juiz com sequidão.

Queira o sr. juiz desculpar, mas esperava as suas ordens. E em-
quanto as esperava, fumava, para aclarar as idé'as_.

E com as sus idéas adlaradas não descobriu nada?_
Pouca coisa, senhor... Demais, com o sr. juiz não tomo a menor

iniciativa. ....
© sr. Laugier teve um pequeno calafrio e levantou a cabeça, pois jul-

gava ter ouvido nas palavras do agente uma} ironia bastante offensiva.
Que quer dizer comi isso, sr. Pinson?
O sr. juiz tem muita experiência... Tenho satisfação em me deixar

guiar pelo senhor, pois sou apenas uma creança...
O sr. Laugier calou-se durante alguns momentos.-Xão sabia se devia

zangar-se. Por fim tomou uma decisão. '
Sr. Pinson, qual é a sua opinião sobre este crime?

—1 Ainda não tive tempo de formar opinião. >
Vou guial-o. A narração que nos fez o sr. Beaufort é uma fábula.-

O assassinato não se realizou como elle nos contou.
Ah! ah 1 o sr. juiz descobriu mais algumas coisas depois da nossa

volta ao castello?
O senhor dirá, sr. Pinson, porque sou obrigado a tel-o ao facto de

tudo, sc quizer que o seu concurso me seja útil.
Agradeço ao sr. juiz a confiança que lhe mereço.
Não acredito nada dessa historia do carrinho voltado.

—1 Com que fim mentiria o sr. Beaufort?
Com o fim de se tirar de difficuldadcs.
O sr. juiz julga então que o sr. Beaufort poderia ter convnettido...
Quando eu lhe houver dito tudo o senhor mesmo o julgará.
Estou andoso por ouvil-o, murmurou o incorrigivel.
O sr. Beaufort, sei-o eu, e isso é sabido por toda a gente de Cretj,

«tá em situação commercial muito difficil. Passa mesmo por &&* arrui-
nado. Quem lhe prova que não tenha aproveitado uma oceasião que lhe of-
ferecia o acaso para se apoderar de uma fortuna? Quatrocentos e cincoenta
mil francos è uma boa fortuna. O sr. Beaufort não está habituado á mt-
seria. Tem, perdido muito dinheiro nestes últimos tempos. Terá medo da
fome...

Então, o sr. juiz acha que uma pessoa se possa tornar asstm um as-
«assino, sem mais nem mais?

—1 A oceasião tem muita força, sr. Pinson.
A honradez não a tem menos, sr. Laugier.
Como fiz para o dr. Gerardo ha um momento, estabeleçamos a hy-

jothese do sr. Beaufort, assassino. .
Pois sim I E' melhor não o contrariar, murmurou Pinson.
Verá conto as menores coisas se encadeiam. O sr. Valognes e Be-

mifort encontram-se no cartório do sr. Parlanget. Beaufort sabe pelo ta-
telliáo que o sr. Valognes vae receber quatrocentos e cincoenta mil francos.
Viu mesmo o sr. Parlanget entregar a Valognes essa fortuna, contida em ai-

guns maço» de notas de banco e que o industrial scia desconfiança mctte
em ttm sacco de couro. Está ouvindo?

PENSÃO BRASILEIRA — Rua
Haddock Lobo 123, tel; 1.716 V.,
a 20 minutos da cidade, bondes
a toda hora, offerece boas accom-
tnodações a familias e cavalheiros
de tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Floriano 193. T. ' 1834. c* Es,a
Pensio continua a o.terecer aos
srs. viajantes e exmas. familias
commodos confortáveis em condi-• ções .hygienicas.

PENSÃO ALPHA — R. Cattete
186. Tel. Cent. 4585. Esplendidos
aposentos' para familias e cavalhci-
ros. Optima cozinha familiar. Ba-
nfceirus de irrunersJo, dlmveiro e
«sua quente. Próximo aos banhos
de mar,

PENSÃO MAGESTIC — P. Bota-
fogo 384. Tel. 931, S. Filial—La-
ranjeiras 318. Tel. 5436, C. ' Opti-
mas accommodações para familias e
cavalheiros de tratamento.

PENSÃO RIO BRANCO — (Pálace-
te Fialho). Exclusivamente para
famílias e cavalheiros de distin-
cção. Tel. 3732; nia Fialho 20—
(Gloria — Cattete).

jLEITEIUAS
MANTEIGA VIRGEM — Pasteurl.

rada, kilo, 4$ (reclame). Na Lei-
teria Palmyra. Ouvidor 140.

LEITERIA CARIOCA — Casa es-
pecial em leite, manteiga, creme e
coalhada. Entrega-se a domicilio,
Tel. 6246, C.i rua Carioca 39.
Gonçalves Silva & C.

OS MELHORES CAFÉS
CAFÉ' GLOBO — Chocolate Bhe-

ring. Bonbons finos. Ri» 7 de
Setembro 103. Fabrica: rua 13 de
Maio, 19. Tel. Central, 148.

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A'
venda nas casas de primeira or-
dem. Deposito k rua da Saude,
142 a 150. Tel. Norte 707.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
ANTIGAL DO DR. MACHADO

E' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar a sypliilis.
É' de gosto agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

MELLE. MATTOS
MANICURE

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, 24-

FORMIOTDA MERTNO
O unico exterminador das for-

migas, Merino & Maury, rua do
Ouvidor n. 163.

INSTITUTO BRASILEIRO DE
CONTABILIDADE

. CONSELHO GERAL '
'De ordem do sr. presidente da

commissão executiva, convido os
srs. membros do conselho geral a
reunirem-se quinta-feira, 26 de
outubro, ás 8 112 da noite, no
salão nobre da Associação. '

Ordem do dia: — Eleição do
directorio executivo e da commis-
são revisora.

Rio de Janeiro, 24 de outubro
de 191$.

Augusto Seíubal,
Secretario.

A melhor e a msis elejrente dai
preparações J* nl>o de fígado de

bacalhau eo
Vinho -• D> Vivia» • Flgtdel».
O sabor do Vinho Vlvlan i tão
agradável que att ás próprias

crianças o tomam com gosto.
•llit.ltiitMtbnlII: o.___P

ILHA DO GOVERNADOR
Negociantes estabelecidos 110

25° districto, pedem necessárias
providencias ao exmo. sr. prefei-
to, contra o abominável abuso do
agente do referido districto, con-
sentir que indivíduos sem a de-
vida licença, negociem em diver-
sos ramos, prejudicando não só
aos cofres niunicipaes como
áquelles que são sacrificados cn,
seus negócios.

E' justa esta reclamação e de
fonte verdadeira, podenio o exmo.
sr. prefeito mandar fazer uma
syndicancia que indubitavelmente
terá resultado satislactorio.

Providencias.
4810 J

¦« b — » mt

IMPORTADORES

J. FERREIRA & C. — Praça Tira-
dentes 27. Tel. C. 698. Molha.
dos finos e únicos importadores do
acreditado vinho "Rio D5o".

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA —

Bilhetes de loteria. Estampilhas de
todos .os valores. Cartões postaes,Avenida Central 4} (porta larga).
Tel. 2909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
183. Apostas sobre corridas e bl-
lhetes de loterias. Filial ca«a
Chantecler: Ouvidor 139. Parames
Sentia & Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rápida,
nas loterias e offerece maiore» van-
tagens ao publico; R. Ouvidor n.
151, R. Quitanda 79 e 15 de No-
vembro so (S. Paulo.)-

GRUTA DE S. JOÃO — A casa
?iu» 

mais vantagens offerece a seus
reguezes, sita á Estrada Real de

Santa Cruz 3120. Filiaes: Gruta
do Engenho Novo.a, e rua Manoel
Victoríno 80 (E. Dentro.) De
Joio Palut.

AVENIDA PEIXOTO
Sem luz, sem calçamento e com

os porões completamente humidos,
é o detestável estado em rjue sc
acha a celebre avenida Peixoto,
á rua Dias da Silva, n. 1, Meyer.

, E' o caso da hygiene tomar sé-
rias e acertadas medidas, pois ali
í um verdadeiro antro de immun-
dicies que a cada momento ame...
ça a saude dos seus moradores.

Esta reclamação certamente tc
rá o apoio do zeloso dr. director
da Saúde Publica.

Esperamos.
___, 4811 J

AO MARIO E ALTAHHt
Parabéns do Octavio Bitten.

court. j 4842

MOVEIS E TAPEÇARIAS
ALBERTO & TEIXEIRA ex-interea-

sados da CASA DOUX. Armado-
res e eatofadores. Moveis de fan-
tasia. Tel. Cent, 5642; rua do
Cattete, 246.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

CASA VEIGA — Francisco Veiga &
C.— Grande Fabrica de Moveis.
Condições vantajosas. Preços da
Fabrica. Attende a chamados a
domicilio; ma Senador Euzebio 11.
222, Avenida do Mangue, Tel.—

PREÇOS'DE FABRICA, e a pres-táções. Venham apreciar nossas
condições de vendas, sorteios se-
manaes. Reformam-se colchões; 4
r. S. Euzebio 33, V. Itauna 38.

MOVEIS E COLCHOARIA

COLCHOARIA DO POVO — Dos
subúrbios, o maior sortimento de
moveis novos e usados; colchões e
almofadas. Preços sem comjieten-
cia; rua 24 de Maio n. 505. Tel.
1785, V. M. Costa e Sá.

CASA MACEDO — R. S. Christo-
vão 375. T. 1304, V. Completo
sortimento de moveis, estylo, e fan-
tasia e artigos de colchoaría, Re-
furmam-se colchões.' Preços ir.odi*

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins Í7
AS PRINCIPAES GARAGES

IDEAL GARAGE — R. SilveiraMartins 110, Cattete. Tel. C, 14.Recebe chamados a qualquer hora
do dia e da noite. Carros confor-

_ *»«„. Chauffeurs de confiança.
GARAGE SUISSA - Avenida Sal-vador de Si, 6. Recebe automóveisem estadia e faz todo e qualquerconcerto para o que dispõe de mo-aelar oíficina mecânica.

GARAGE ROYAL"
TELEPHONES C. 320 e 1386

Senador Dantas 115

DECLARAÇÕES
G. D.

Gymnaslo de Dansa
"TANGUISTAS BLOCO"

Alumnos deste Gymnaslo offe-
recém sabbado, 28 do corrente,
um baile com orchestra, sob a re-
geneja do maestro Luz Martins
Corrêa, em homenagem ao ann--
versano natalicio do prof.' F,
Lopes. ;— A commissão. 4914
UNIÃO DOS ATIRADORES

DO BRASIL
SOCIEDADE N. 6. DA CON-

FEDERAÇÃO
QUAHTEt-OENERAt

(a* e ultima convocação)
Na qualidade de presidente des-

taa sociedade, convido os sócios
quites e maiores a se reunirem
em assembléa geral «xtraordina-
ria no dia 28 do corrente, ás 20
horas, para a eleição dos cargoi
vagos do conselho director.

Rio de Janeiro, 2? de outubro
de 1916. — O presidente, Euzebio
Naylor. 4911

SOCIEDADE DE MEDICINA
E CIRURGIA

São convidados todos os sócios
a comparecer, hoje, 26, ás 8 i|_
horas da noite, no Sillogeu, para
assistir á posse de membro hono-
rario da Academia, do dr. Car-
doso Fonte. S 4871

SOCIEDADE DE 8. M. UNIÃO
FAMILIAR PERFEITA

AMIZADE
Secretaria: RUA LUIZ DE CA-

MOES, 36
Achando-se a cobrança desta

Sociedade a cargo de novo co»
brador, sr. José da Silva Lage,
convido Os srs. sócios que hajam
mudado de residência ou nSo te-
nham sido procurados e náo quei-
ram perder os seus direitos so-
ciaes, a participarem á secretaria
3 sua nova residência ou suas rc.
clamações. — O thesoureiro, José
Pinto Duarte.

J<t_»
XJ.C

Club dos Democráticos
Convido os srs. sócios incursos

nas penas do art. 11, capitulo V.
dc nossos Estatutos, a sc quitarem
com a importância de suas mensa-
lidades, no prazo de 15 dias, a
contar desta data.

Rio de Janeiro, 25 dc outubro dc
1916. — Fernando Lacerda, thc-
soirrciro.

; Participamos aos nossos fregm-
zes e ao commercio em geral, qtíe
desde o dia 20 do corrente, dei
xou de ser nosso agente véndçdot
o sr. Oreste Ribeiro Zucchi, não
nos responsabilizando por nenhu-
ma transaecão que o mesmo cíío-
ctuar desta data em deante.

Rio de Janeiro, 23 dc outubro
de 1916. — João, Riçarde & C.
Fabrica de Café á Filão. Rua d»
Santo Antônio, 12. (M 453°)

ASSOCIAÇÃO PROTECTOK.,
DO COMMERCIO A'

VAREJO
SEDE: RUA DA CARIOCA

N. 69, SOB. i
Assembléa geral extraordinária
De ordem do sr. presidente,

convido os srs. associados a re-.
unirem-se em assembléa geral ex-,
traordinaria cm nossa sede social,
em 26 do corrente, ás 2 horas d»
tarde.

Ordem do dia: Discussão da?
reclamações ao Orçamento Muni-
cipal, c assumptos sociaes.

Rio de Janeiro, 24 de ouUibre
dc 1916.- — O i° secretario, A.
Fernandes da Cunha. (4642,

CAIXA GERAL DAS FA-
MILIAS

FUNDADA EM 1881
A mais antiga Sociedade Brasi»

leira de seguros sobre a vida
AVENIDA RIO BRANCO N. 8?
Sinistros pagos Rs. 4.000 :ooo$oon

Pagamento de Rs. 5 :ooo$oo.i
Na qualidade de viuva de Eva-

rlsto Valle de Barros e única be-
neficiaria da presente apólice nu-
mero 307'. por elle instituída em
meu beneficio e cumprindo O ai-
vara do exmo. sr. dr. Antônio
Paulino da Silva, juiz de direito
da segunda vara eivei do Districto
Federal, recebi da Caixa Geral
das Familias a quantia de cinco
contos de réis (5:ooo$ooo), pela
liquidação da mencionada apólice,
pelo que dou plena e geral qtiií.t-
ção á mesma Sociedade Caixa Ge-
ral das Familias.

Rio de Janeiro, 21 de outubro
de 1916. — Alberto, Fcrrcira de
Barros.

Testemunhas: Álvaro Lazary
— Antônio Teixeira de Andrade,

COMPANHIA FARRIL VAS.
SOURENSE

Tendo se resolvido a iiqiiidiiviio
amigável desta Companhia, por
deliberação da assembléa gerei, s
commissão liquidadora abaixo as-
signada, recebe propostas para \
venda do acervo da mesma Coi.r-
panhia, constante do grande e es.
paçoso predio expressamente con-
struido naquella cidade, dos mo-
veis, materiaes e madeiras exis-
tentes no mesmo, as propostas se,
rão entregues nesta cidade á refe
rida commissão dentro do prazo
improrogavel de 20 dias, a contai
da primeira publicação do prc?c-is-
te annuncio,

Para informações, queiram so
dirigir aos signatários ínoraiiore-i
nesta cidade e, no Rio de Janeiro,
aos srs. Marimio & Comp., á rua
de S. Pedro n. 115, ou ao sr.
Manso Sayão, na Junta Commcr-
ciai, nas segundas, terças, quartas,
quintas e sextas-feiras, do mói?
dia ás 4 horas da tarde.

Vassouras, 26 de outubro dc
1916. — (a) — Lourenco Parei-
ra Ribeiro, Manoel de Souza Jor-
dão e João Julião Manso Sayão,

R 477?

A' PRAÇA
Nascimento & Fontes

Nicolau Nascimento e Augusta
de Souza Fontes, sócios compo,
nentes da firma acima estabeleci-
da á praça da Republica n. 199,
communicam a esta praça e a seus
amigos e freguezes que, por mu-
tuo aecordo dissolveram em 31 de
agosto p. passado, aquella firan,
retirando-se o sócio Augusto »lc
Souza Fontes, pago de todos os
seus haveres e exonerado dc qual-
quer responsabilidade para com .1
praça de conformidade com a es-
çriptura publica assignada em 21
de setembro p. p.

Rio de Janeiro, _s de outubro
de 1916.

Confirmamos n declaração su-
pra — Augusto de Souza Fontes.
— Nicolau Nascimento. R 4701

R. S.
Club Gymnastlco Portnguo*

Concerto e grande baile coninie-
morativo do 48o anniversario, cm
31 de outubro corrente.

A' entrada dos srs. sócios scrA
com o ingresso fornecido pela 1 ¦<
cretaria, mediante a apresenta,. 3
do recibo do mez de outubro.

A directoria chama a attcnçti
para o aviso collocado na sé-.1c dl
Club.

Tra?e de rigor.. — Humbertm^,
TaborJa, i» secretario.

«feSSásás?; ^«5_...j.nj-v«it-. __>.>«_i- '*..-r=j ..^WáSiteVi--''. ^.'-Sftirfea^ SSteè-úü



FLORESNATURAES
PREÇOS SEM C0MPETEIC1A 

Completo sortimento de coroas de panno e biscuit. — Acceita qualquer encommenda em flores de biscuit, comoramos, cruzes, lyras, âncoras e corações

62 RUA DO PASSEIO 62 ONE C. 893
iEDITAES

_S__NDENCÍA DA CUEBRA
COSTURAS

Distribuição de peças de farda-
Incuto a maiuifacturar, as costu-
rciras matriculadas sob ns. 1901

a 2045, nos dias 23. 2S " *7. ate
tis 2 lioras.

Prcvitic-se ás sras. costureiras
que só serão attendidos os nume-
ros acima annunciados, assim
como o não conipareeimento im-
idica na perda da distribuição a
que têm direito,

I. G., 22 de outubro de 1916. —
tipaininOndas Cunha, capitão.

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

W Èí
171»  5954~~U2'~ 

_; 754
13 54

______8I mWmfllui&rcn^_/p™(_rri?»*lWjt*»V *•* <*if Uj

8'<t)5 J_386__

J70_ ?86_
05 80
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A Cruzeiro
068

Rio, 25-10-916. S4894

A IDEAL
984

nio-25- 10-916 S489»

BANCO LOTERIGO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

IA0 MONOPÓLIO
BA FELICIDADES

BILHETES DE LOTERIA
Itciuettein-se bilhetes pu-

ra o tntcrlor mediante o
porte do Correio

FRANCISCO & C.
14 — Rna Sachet — 14]

AVISOS MARÍTIMOS

UMA CASA FELIZ
_\ 106—RUA DO OUVIDOR-ioS
Filial i prata 11 de Junho 51—Riade JaneiraCOMMISSÕES _ DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Avisoi — Os prêmios são sagas

no mesmo dia da exlracção.
FERNANDES & C.a

Tel. 2051, Norte

_3
5331 ¦• "~C966

JJ31 966

DERAM HONTEM
Antigo  906 Águia
Modurno,.. 353 Gato
mo  1150 Gallo
Salteado.... Cabra
2* piemio  437

 239
4' » ... 253

013
**¦ ¦ ¦ 'i ¦¦*¦¦ « ¦.>¦- 1 ¦ ¦ _p_i ¦¦  ¦

Agava 489
A Hora 313
A Real 694
Earantia 049

S4859
_¦«.« ¦ ¦¦ __¦ in ¦ .... .i .

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece ma;-
pres vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1° de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

|«0 QUADRO»
Resultado do hontem:

Antigo. . . Voado
Moderno ? l>ão
Rio.. . .'. Coelho
Salteado. . Tigre

Variantes
34-09-83-54—09

Rio, 25-10- H16 R4S87

LLQYO lUflUH
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)
LINHA DO NORTE

O paquete

II1TIM

Servylo Dourado
Sairá quarta-feira, 1° de

novembro, ás ia horas, paraVictoria, Bahia, Maceió, Re-
cife, Cabedello. Natal. Ceará,
Tittoya, Maranhão, Pará. San-
taréni, Óbidos, Parintins. Ita-
coatiára e. Mandos,
LINHA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

Bom emprego de ca-
pitai

Vcndc-se um estabelecimento
com niachinisiuos para beneficia-
mento de arroz e café, marca
Engclberg lluller Comp., moinho
de fubá e torrefação de café e
serra circular, tudo em bom esta-
do, movido á clectricidedc. Infor-
mações com o dr. Arthur Paulo «de

1 Souza, em Vassouras. R 4777

L1SHA DF.L.U-UXA.
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás si horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, .Caraguatatuba, Villa
Bella, S. Sebastião, Santos,
Caiianéa, Iguape, Paranaguá,
S. Francisco, Itajahy, Floria-
nopolis e laguna.
LINHA DI3 SERGIPE

O paquete

Os Médicos
Receitam

Lavol
Para Doenças de PeBe

Xarope Peitoral de Bases-
sartzi

5$QOO

5$ooo
io$ooo

SJüOO

DR. SILVÍXO MATTOS
Laureado com Grandes Pre-

mios o meditlhns de ouro em
Exposições Unlversaes, Intel-
mtiioiines c ftucionaes.

Extracções de dentes, sem
dor, 

Dentaduras de vulcanite,
cada dente 

Obturações, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo io$ooo
E assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são feiius os de-
mais trabalhos ciru rgico-dentarios,
no consultório electro-dentario da

RUA URUGUAYANA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; da3
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.

-elephouo—1555—Central
4816 J

Casa Friburgo
Familia que, pretende residir,

procura uma em condições, vunta-
josa, «doniiiiL'0 no Central ou cs-
crever a A. Bastos, edificio llolsa.
n. 19. S 4S91

¦¦iiiiBiiaiiiiiffníiiiHiiKiiiini-ii
[A CURA DA I

SYPHILIS IEnsina a todos um meio I
de~ saber se tem syphilis B
adquirida ou hereditária, in- 9terna ou externa e como f)podem cural-a facilmente B
cm todas as manifestações B

e períodos, Escrever: Cal. jaxa Correio, 1OS6, enviando §§sello para resposta. B
r ¦ ffiw a _ *j|^

Sairá hoje, quinta-feira, 26
do corrente, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Càravel.
Ias, P. Areia, Ilhéos, Bahia,
Arqcajú. Penedo. Maceiú e
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,

fabrweIe lixa
Um industrial querendo montar

um fabrico de lixa, necessita ou-
vir um profissional bastante co-
nhecedor da matéria, afim de ac-
eordarem-sc na montagem c cal-
culo do material e matérias pri-mas. Presença ou.earta a M. Fo-
Raça, rua Maruhy Grande n. 38,Nictheroy. 46S3 J

PHARMACIA
Vende-se uma, bastante afre-

guezada, «no centro da cidade. O
motivo da venda será explicado
ao pretendente; trata-se com o
sr. João Hubcr, á rua Sete de Se-
tembro 63, Casa Iluber. J 4467

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VÍENNÁ

Alugam-se bons quartos com to-
do conforto, a famílias e cava-
lheiros. Teleph. 3804, Central.

3954

^SM^MmÊS

Ifflllí

iem lórnia de pílulas)O mais poderoso especifico para a cura da Sy-philis e dc todas as doenças resultantes da ira-
pureza do sangue. O DEPUIíATOL é im-mtnentomento superior nos seus eíTeitos a todasas injecçôcs. Garante-se a cura.
-«_nTuJ).° c,om 'ôl 

P'luliis> 8 a 10 dias de tratnmentií,5S000, pelo Lnrroio mais 400 réis; 0 tubos. 273000; aolôCorreio mais lg0ü'J. > ' " .*"
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tiiatleales, 6» — Uio de Janeiro

uma gota de I,jvo! — e o seu do-sejo de cocar -.passou. Desapparccetinia a comichão, A irritação é sub:
Jimaua. A pelle i refrescada e alli-viaua. A cura começou;

Sdffre de cspinlus, erupçües, ro.nucjiüo. manchair Lavol lavará e Iini--
para tudo isto em uma noite.

Tem croiitas duras e escamas, cha-
ga:. saruas. cruujõcs deitando água.

fôrma de defeito daou qualquer
pello?

Use ura frasco de Lavol e todoB
os signaes da doença dcsapparccerüo.
Refrescara; alliviarú e curará a pelle.

Os doutoros, em todas ns partes
do mundo sabem aue o Lavol allivia
as, dures e enfermidades da pelle,
Tem-o usado na sua pratica parli-
cular com resultados quasi incríveis.

UMA LAVAGEM PARA USO EXTERNO
Cavo! c uma lavagem para uso externo,usar. >
Depois de uns poucosapparecer. '
Mais algum tempo e todos os signaes ds doença tem desaoparecido.Lavol lavou todos os germeiis da doença. V. S. istn curada.Lomore hoje mesmo uni frasco dc Lavol oo seu droguista. Pôde

comprar por douco dinlieiro este maravilhoso icmcdio, pelo qual outrostein pago grandes somiiias para usar.
Vende-se em todas as drogarias ou pharmacias principaes

Granado S Cia.; A r a u i o, Freitas ®
Cita.; Drogaria Pacheco: Rio de Janeiro

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
iyo8, Este maravilhoso peitoralcura radicalmente hronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tísica. pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, consüpações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de- garganta, la-
rynge, defluxo asthmarico, etc.
Vidro, t$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, i rua Primeiro
de Março, iu e Ji; á rua Sete dr
Setemhro, 81 e 90. e á rua da As-
sembléa 11. .14. Fabrica: Pharina-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n, 229, telephone 1.400,
Villa.

pura, suave e agradável ao
dias as chagas ou manchas, principiam a des.

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eczemas, frtei-ras, etc, "Ungiiento Santo Erazi-fcensc". Rua Marechal Floriano,173. A. Gesteira Pimentel.

4741 J

PINTURA DE CABELLÒS
MME. OLIVEIRA tinge cabe!-los ¦particularmente, só a senho-ras, eom Henné. Actualmente ga-raijtie a maior iperfeição no seutrabalho. Duração: quatro mezes,tüiiupletamenll«e iuoffeusivo. Pre-

parados recebidos da Europa «pc-
los ultinios vapores. Avenida !.!o-
mes 'Freire n. 10S, sobrado. Te-lephoae n. 5.S0Ú, Ccmal,

1_________LÍ
Cadeira para paralyllco
Vende-se uma perfeita com pouco uso; na «rua da Alfândega numero U4. S 4158

FEBRES

Píira Ser Feli_
Obter o que se deseja, o amor. .
a paz no lar, ,1 sorte no jogo, ,

a riqueza, a ipnsigão merecida; m
realizar casamento ,desía_er i
atrazos da vida, e tudo, em- "
fim, oasta fazer uma consulta >
gratuita, á redacção do "Dra- 11
sil Esotérico" — Rua Tupy «
n. I — São Paulo. Não retar- <
de sua felicidade., mande hoje ?
mesmo o sou pedido dc cônsul-
ta gratuito. (J 1645)

Bcaxnxx______________

ACTOS FÚNEBRES
MARIA JESUS DtMElOA

í Ohrlstiiiu de Jesus Cou-
to, esposo e filhos, Emi-
lia Jardim c esposo,João
Rodrigues d'Almeitlii,
paiticipnm aos seus pa-reutes c amigos que a missa

de sétimo dia por alma de sua
idolatrada müc, sogra c avó
MARIA JESUS »'A_M_IUA,
será celebrada, amanhã, ses-
ta-feira, _T do corrente, âs
9 % horas, uo alUr-mór da'" H ti" S. Francisco do
Paula. Confessam-se suiuntn-

-L.: "luuw." • III] 1IIIIII lillH__i__—___iHJ

I

INTERMITENTES,
SEZÕES,

PALUSTRES,
MALEITAS, etc.

Cura radical em 3 DIAS, pelo
ANTISEZONICO JESUS

Rua Marechal Floriano — 173
Tel. Norte, 4013

4741 J

AULA DE GRAÇA
Ensina-se por systema moderno
rápido fazer loilettes por qual-

quer figurino. Dá-se costura con-
Ira pagamento. Mme. Cecília
Lachncr, rua do Ouvidor 157, so-
brado. (li 4117)

Pomada de R, L. de Brito
(ANTI-HERPETICA-

Approvada e premiada cóm meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata 11*500. Deposito: Dro.
8aria Pacheco, rua dos Andradas
11. 43, e Sete de Setembro 81. «

U99 J

A CURA DA
TUBERCULOSE

A "Aliciiia". em cuja compo-
siç.lo figuram o allio e o agrião,
dois vegetacs reconhecidos por
vários scientistas como verda-
deiramctilo maravilhosos n a
cura da tuberculose, ¦ produz
resultados seguros cm todos o->
períodos desta terrível cnfcrmi-
dade e cura completamente no
1» e -o grãos, Na broncliile,
astlimn, influcnza, coqucluclt. e
principalmente na bronco-pneti-
monia n resultado è infa'iivcl.•Depositários: Silva tíomcs &
C. Kua dc S. Pedro 40 c 4,

^

Aiuericaua
143

RIO-25-10-191G S iSiO

I. JKBDCUU
179

Uio—25—10--t.MG R 4SSS

Aguúa de Ouro
907

2_U_10«.7
nio-2õ-10-'.»I6

Propaganda
806

Uio -25~10-'.H6. R 4839

III
162

IMo -25-10-916 S ÍS69

Caridade
421

Tosses, Astlima, Jlroncliitc
Tuberculose, Influcnza. curam-
sc radicalmente cm pouco tem-
po com este maravilhoso xa-
rope.

Preço do frasco, 2*000 em
todas as drogarias c pharma-cias c nos depósitos: U. Uru.
guayana, 91. R. Sete de Su-
tembro, Si c U. Audradas, .13
a 47- (J 68ÍJ

COFRES
Vendem-se superiores cofres á

prova dc fogo dc iso$ooo paia cí-
ma. Não se temem rivaes. Uua
de S. Pedro n. 180, próximo ao
largo do Capim. S 4S92

SITIO
! Aluga-se para criação, cereaes e; habitação de familia, com grande

lerrcno e grande casa, por 100$
! mensaes, está aberta a casa e
i procurar Natividade, á ma Had-

dock Lobo n. 61. no Realengo,
; minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, i° andar, com o sr. Souza,
das 11 ás 4 horas. (

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias c cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores e cozinha
de Ia ordem. *

End. Telegr. "Grandhotcl".

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

tereis o futuro garantido, forte
certa, pagamento iiiimcdiato. Rua
da Alfândega. 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA _• C.
Teleph. 412. N,

\rEN''DrTí-SE 
uma casa com 0 lotes

de terrenos liem arborizados de la-
ratijeiras e mais frutas» estação dc
Inliarajá; travessa Iluracio ti; 137.

(11 -IO-4) N

Rua Corrêa Dutra n. 163
Aluga-se para familia dc trai-i-mento o novo e magnífico prediocom boas acconiniodações, seis

quartos, duas salas, 3 banheiros,sendo ura com aquecedor a gazcozinha c dispensa. Pode ser vi.suado das 12 ás 17. Trllí-se nuAvenida Rio llranco h. 100 cim Io sr. Leão. „ 4;0C)

K
Marca Registrada

jToiIos os grandos XInspitacs como sejam•

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
tharina do illustre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneficen-'¦ cia Portuguesa

e outros, lia longos aunos só usam o
legitimo

Emplastro PHENIX
pura curas infnlliveis das moléstias tio:

Ithoumatismo, Tossch, Astlima, Itronchite,
Lumbago, Angina, Dores nas Costas, etc.

lixijaiis nas Pliariunclas c Drogarias o
ícgiliiito emplustro com o pássaro

_=»_=Ej__isr_:_5_:
gravado no próprio panno d» emplastro

American Chemical "'UW
Representante uo Kio de Janeiro JÚLIO I)'ALMEH)A

__________a_i

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE 

'""
DK.iri'0

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro nas exposições

de hygiene
"Excellentc 

preparado da antiga
! Pharmacia Rasjpádl, eiinpregado

« com suecesso nas euvpingcns, co-
! miphães, ftiieiras, dai^iiros, a.cné.

pannos, aspereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos e to-

j das as moléstias epidérmicas.;
Deposito: Drogaria Pacheco, á

rua dos Andradas, 43; á rua iu
de Marco 10 e 31, c á rua Sete
de Setembro, 81 'e 130. Fabrica:

j Pharmacia Santos Silvai, á rua
Dr. Aristides Lobo 333,. iclcpho-
ne, 1400, Villa.

Manoel José Ferreira
Brandão

Joanna . Gogttroy Bran-
dão, seus filhos, genros, nó-
ras, irmãs, sobrinhos e ne-
tos, penhorados, agradecem
a todas • as pessoas queacompanharam o enterramtnto dc

seu» finado marido, pae, sogro,
cunhado, tio e avô, MANOEL
JOSÉ' FERREIRA BRANDÃO, enovamente oa convidam para as-
sistir á missa dc sétimo dia, quemandam celebrar, sabbado, 28 docorrente, ás 9 horas, na egreja doSanatório, cm «Cascadura, apre-
sentando desde já seits agradeci-
mentos. r 4787

f

Bandalheiras
clüUUtJ ramanh_:

S. .'.8_

(-1QMPRÁ5-.SE prédios ainda aueyj precisem dc obra, meiiüs nos síib.burbios, na rua Dr. Rclrigo dos San-tos, jG, das 10 ás u e dehoras.

mmsmm
GOTTAS ESTIMULANTES

E' O UNICO PREPARADO ATE' HOJE RECONHECIDOCOMO EFFICAZ NA CURA DA IMPOTÊNCIA, EM QUAL.QUER PERÍODO.
Depositário: Drogaria Berrini

RUA DO H03PIC10 N. 18

17 as ni
J 4iSj

(Ji.iSa)

GAFE TRIUMPHO
Puro e saboroso, á "venda en.

toda parte. Torrefação c iiioagem.
Praia Tiradentes 3Ú. J 71n

S ÍS33 !

RAIOS X
Venile-se um ¦ apparelho

raios X, em perfeito estadi,
com as respectivas ampolas
e o espelho. Uua General¦Câmara 26, I, das 13 ás 4
horas. 4137 J

\7"«UN'[>EM.SK 
duas casas nu aluga-

se uma, tendo duas shlas, tloisiiunrtos, cozinha, asu.i. tanque, toda
pintada de novo; vende-se 011 aluga-
Sl' baralo, Iwige cia estacio de Quin-tino Docayuvn 4 minutos; trata-se na
nua de Casoaduiu 11. ij. (lt|jg6)N

1 BOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR REI„\-

ÇÕES COM A FOKTITXA?
Comprae bilhetes nn UO_SA

LOTERICA. Av. Kio Brim-
co 11. 142, esquina da run da
Asseinlilén. Lá cncontrnreis n
realizarão do vosso ideal.

Fiuniinense
9S69

ei*ar*ia
2069

^^ S _S55

líae*iantes
69-69-21-49- 80

Wo-a-10-916 si--;-

ÍV/.\laria lt.beiro, ptde para pr».
,_utóJ»__» N«*t»*a» <U Cnt» 37 -.

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Ten^ v-;
tencourt, parleiro, cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias«ias vins urinarlés c genitaes da mu-llicr, as metritcí, os corríricntos üte-rinos^e vaginaes c regulariza a meus-
trunção por processo seu. Applica o
6ü6 e 914, com ou sem injecção c
esta^ sem il.ir, trata a diabeics,
.íernia (tjuebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente appárelha-
do; rua Rodrigo Silva n, _(.», esqui-
im da rua da Assctulflca, das ti v.a
2 da tarde. Teltplmnc ^$i\l residen*
cin á rua Senador Kuxebio 343. Con«sullas _raüs. (3967) J

Cus*a radical
Da GÒXORRHÊÀ CHROXI-

OA ou RECEXTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, carante-se o tratamento. Tra-
tamento da syphilis. App. 606 e
P14. Vaccinas de Wright. Assem,
jiléa 54. das S ás u c 12 ás 18.
SERVIÇO JNOOTUBKO, 8 im
tê. — Dr. Pedia MigalLucs.

ÍR 9*4Í

Vias UrhiarSas
üyiiliilis c moléstias do

scnliorns

DR, CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade dc

Medicina Ce Nápoles e habi-
lilado por títulos da do Rio
dc Janeiro

Cura c£pecial c rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhcas chroni-
cas, cystites, hydroccles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

ENGENHO NOVO
«Aluga-sc a casa da rua IWla

Vista 11. 36, completamente limpa,
com abundância d'agua, bonde
quasi á porta. Trata-se 11a mesma
rua n. 29, K 479S

.60N0RRHEAS
cura infallivcl em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rnol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5?500. Deposito geral ;
Pliárinacia Tavares, praça"ÍJ Tiradentes, 62 — Rio de

i- Janeiro.

VENDE-SE 
um ccofortável «predio

novo. para familia «le trataniento,
á rua dos Artistas n. C«j; trata-se no
mesmo. Preço ;i :oooSooo. (J4625) K

MACHINA DE ESCREVER
Vende-se uma "Continental",

nova, por preço <le oceasião; na
rua tia Quitanda 17, «obrado.

u 4284 J.

V. Ex.a precisa
coliocar dentes arltficiaes ?

Não sc deixe illudir, pro-cure um cspcrinlistu, porqueesse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
vidciri a sua actividade pelosdiversos ramos da profissão.-\'ão aconselhamos v. cx. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nosde preferencia, excllisivnmcii-
te, para collocação de dentes
nrtifitiiies, por ser essa a
nossa especialidade e por cs-
tarmos convencidos de que os
nossos trabalhos executados
por processos modernos sa-
tistazem mesmo os mais exi-
gentes, sem que cobremos porisso preços exagerados. A pri-mc;ra_ consulta para informa-
vões é inteiramente gratuita.Dr. Sá Rego, Especialista —
Uua do Carmo, ;x, canto do
Ouvidor. (\ ?n,|

tt-íV. SXZJVPVtmmmVmSmWeiWMWW-.*- *.

[QUER GANHAR DHHEM?
I Dizem que o jogo do bicho è
| vantajoso para os banqueiros. Há
I razão para isso, pois que a maior
| parte joga em sonhos c palpites...

Se o senhor tem algum capital
e quizer aprender uma cotnbinj
ção infallivcl, como se provará, e
não tenha prejuízo, pôde escrevei
para a redacção do "Correio dí
Manhã", ao sr. Campos, dizendo
onde pude ser encontrado, pois
que a explicação só pódc ser pes-
soai.

N. B. — Não se pódc explicar
por carta, assim como a gratifica
ção que sc recebe será dada dc
pois que a pessoa vir o resultado,
isto é, que ganhar. 

S 
4S68

i CASAS NA ROA GUINEZA
j ESTAÇÃO DO ENCANTADO

Alugam-se as boas casas da rua
Guiiieza ns. 25 e 31, com todas as
conunodidades 4e hygiene; aluguel
mensal de Si$ooo, As chaves es-
tão nas mesmas e trata-se na rua
General Câmara n, 33, 2" andar,
das 11 ás 4 lioras, nos dias titeis.

!QDERFLÂ
I O MELHOR Pó DE POUR
UNHAS, rivalizando com o
melhor, estrangeiro.

VENWi-SE nas phurmiicins
dá G1ÍANABO & C., e ontr.is
casas de primeira ordem.

Únicos agentes:
J. PAULINO a BRONZE

Rua Visconde de Inhaúma, 48, a"
Teleph, Norte 3J78 (R 3170)

Pedro Affonso Ma-
chado

Euliiia de Sá Machado,'Maria Alexandrina Alves
de Sá e filhos, José Pinto
Machado e familia, Manoel
Tinto Machado Jesus e fa-

milia, Rosalina Machado Ribeiroe filha, Arlindo Pinto Machado,
Orphiza Pinto Machado, agrade-
cem aos amigos e parentes queacompanharam á ultima morada
seu querido marido, lio, primo e
genro e irmão PEDRO AFFON-
SO MACHADO, e de novo os
convidam para assistir á missa
que para repouso eterno de sua
àlniãi mandam rezar, amanhã, sex-
ta-feira, 27 do corrente, ás 9 ho-
ras, no altar-mór da egreja dc
Santo Antônio dos Pobres; desde
já se confessam eternamente gra.'os. 46_> J

Antônio Lourenço Nu-
nes Machado
Ermelinda Francisca Ma-

eh-|lo, CainjUa Machado
Dutra, seu marido e filhos,
Alice Machado Dutra, seu
marido e filho, Domingos

Lourenço Machado e . família,
agradecem , penhorados, a todos
que acompanharam os restos mor-
taes dc seu pranteado esposo, pae.sogro, avó c sobrinho, ANTÔNIO
LOURENÇO NUNES MACHA-
DO, e de novo os convidam paraassistir á missa de sétimo dia, que
pelo descanso eterno dc sua alma
mandam celebrar hoje, qiiintu-fei-ra, 26 do corrente, ás 9 horas, na
egreja de Santa Rita; pelo quedesde já se confessam eternamen-
te gratos. R 4.Sui

D. CURA MARIA DE SOUZAi Sons netos mandam ro»
znr a missa ao 30° dia
dc seu passamento, am»
nhã, sexta-felrs, ST docorrente, ús 9 Já horas,na egreja do Jíossn Senhorado iVreo, A ru» Senhor dosPassos. (R 47t7>

i
João Philomeno dos

Santos
VICTIMA DO DESASTRE D\BARCA "SÉTIMA"

José Antônio Pereira deBarros c família «mandam
rezar unia missa pelo des.
canso eteruo dc sua alma,

, ,. *L°Jc. ás 8 horas, na egrejadc N. S. de Lottvdes, Villa- Isabel.
R r-.-fi

Benigna Reboredo Es-
cobar

M. lEscobar c filhos, Manocla iRcborcdo filhos e
genros agradecem aos pa-rentes c amigos que acom-
panharam os restos tnortàesde sua idolatrada esposa, mãe, fi-Iha«, irmã, cunhada c tia, BENI-

GNA REBO_EDO ESCOBAR, -
novamente os convidam para as-sistir á missa de sétimo dia, quimandam rezar, sabbado, 28 dc

t

t

Sebastião de Carvalho

í

AUTOMÓVEL
Vende-se um double-phaeton,

com capota franceza dc afamado
fabricante belga;; ver e tratar na_
rua Sete de Setembro u, 1S2.

J 4450

ALUGA-SE
O armazém da rua do Livra-

mento 11. 84, próprio para qual-
quer negocio as cliavcs estão na
sobrado n. Si c trala-se na rua
do Hospicio 44, com J, Rainho
& C. Aluguel ioo?ouo. S 4S70

HYPNOTSSMO !
Curso do Professor KADIR, na rua Mariz e Burros

n. 87. InsoriBèões todos os dias, dus 8 ás XI e das _ ás
8 horas.

Telo sen methodo dc ensino, com 8 lições apenas, já
podeis influenciar o dominar outras pessoas! (R4768)

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. ]. J. Vieira Filho, funda-

dor c diieclor do Instituto Dcrmo-
llierapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
c syphiliticas.App!ica«;ão dos ageii-
tes physico-nattiracs (elcctncida-
de, raio X, radiiun, calor, etc),
no tratamento das moléstias curo-
nicas c nervosas, cons.: rua da
Alfândega 11. y5, das 2 ás 4 lio-
ras.

, BANANEIRAS
Compram-se mudas pequenasdas seguintes qualidades: Anã,

Terra e São Thomé. Resposta a
P. S. nesta redacção. R 47S9

Excellente emprego de
capital

-75:000*5000
Vende-se livre e desembaraçado,

negocio directo com o propriela-
rio, esplendida propriedade em
fôrma de Villa, com mais dc 40
casas novas, rcccm-acabadas, boa
e solida construcção, com todos os
requisitos de hygiene, luz electri-
ca, água em abundância, ruas cal-
çadas a parallelipipedos, estão to-
das alugadas, e dão, apezar da
crise, a magnífica renda de réis
33 :ooo$ooo annuaes, próximo ao
Jockey-CIub; informa-se á rua
Uruguayana n. 13, ourives, ou car-
ta ao ir, N. L, - - N 39n J

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catinga, fri-
eiras comichões, etc, dcsappare-
cem rapidamente com o uso do"Siiorolv . Preço 2$, pelo Correio
2$5qo«.¦ Não se acceita sellos nem
estampilhas. Ven«le-se cm todas
as drogarias, perfumaria?, pharma
cias e á rua Uruguayana n. 66.
Perestrello & Filho c Avenida
Passos, iu6. J 4330

PIANO
Precisa-se comprar uma bom 6

perfeito; na rua da Alfândega
n. 124, loja. S 4127

"Ml LA»
Brilhantina concreta, com petro-leo, deliciosamente perfumada com

penetrante e escolhida essência, dá
brilho e firma a côr do cabello. ao
contrario das demais briihantinas
que tornam os cabellòs russos. Vi-
dro, ,i?ooo. rcio Correio, 4$ooo.
Xão sc acceita sxílo; nem éstám»
pilhas. Na "A' ('.arraia Urande",
rua Uruguayana, 64 e Avenida
Passos, ío*- -. I tfji

CIRURGIÃO DENTISTA
209, RUA MARECHAL FLO-

R.IANO, 209
(Em frente á Light)

Extracções de dentes, absoluta-
mente sem dôr. Cura de todas as
moléstias da boca. Obturações a
esmalte, á platina, a ouro. Con-
certos de dentaduras; pivots, co-
ròas, dentaduras sem chapa, appa-
relhos fixos e todos os demais
trabalhos, por preços módicos e
reduzidíssimos, com material de
primeira qualidade e garantidos.
Acceita-se pagamentos cm. presta-
ções.
Consultas, das S ás 3 da tarde

NEURASTHENIA
Eli soffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toiuan-
do tudo quanto mc indicavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje.
acho-me perfeitamente boa, graças
a uni remédio que uma casualnlá-
do me fez cnnbvcer. Em agr.ideri-
mento indicarei aos que " soffrem
dus conseqüências desic m:.l, co-
mo sejam: anemia, moléstias ncr-
rosas, palpitações do coração, etc.,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C, á cai-
xa do Correio n. 333, Rio de Ja-
neiro.

Maximiano Rodrigues de
Carvalho, senhora e filhos,
Clara Rego da Silva, tios e
primos, amigos de infortu-
nio, penhoradissmios, agra-

decem a todas ás pessoas quetrouxeram consolo e acompanha-
ram á ultima morada os restos
uiorlacs do_ inditoso filho, irmão,
neto, sobrinho, primo e amigo
SEBASTIÃO DE CARVALHO, e
de novo as convidam para as mis-
sas de sétimo dia, que serão reza-
das na matriz de Inhaúma e ua
capella de Santo Antônio de Ra-
mos, ás 9 horas, sabbado, 2S do
corrente, A todos eterna gratidão.

^ ^^ _2? '¦»?'

Antônio Jacques Soares
VILLA DO ITAPEMIRI1I, -E.

ESPÍRITO SANTO
Costa, Guimarães ti C,

gratos á memória de seu
amigo A N T O N IO JA-
CQUES SOARES, mandam
celebrar uma missa pelo

eterno descanso de sua alma,
amanhã, séxta-féira, 27 do torren-
te, ás 3 lioras, na matriz de Santa
Ritá._ Para esse acto dc re!ig'ãi
convidam os seus parentes e ami-
gos. S 4fi;2

corrente, ás o horas, na egreja de
__i__i'i'sco_.. de _ Paula, R 4770

Francisco Teixeira da
Silva

t 

Mesquita Alves _ C.agradecem de coração a to-das ás pessoas que se <ii-
çnàram acompanhar á maultima morada os restasmort.ies de seu antigo empregado

n ?'-UcRr? ,?RANUSC0 TEIXEIRAUA SILVA, e de novo 03 convi-dam assim como aos seus paren-tes a, assistir 1 missa dc sétimodia, que pelo repouso eterno desua alma fazem celebrar, amanhã,sexta-feira,"27 do corrente, á» ahoras, ua matriz dc SanfAuna, átodos, desde já, liypofliecanV ossen^jjTadecinicntoa. r 4-37

José Ribeiro Nunes»

f

í

f

f
limo

IMPOTÊNCIA ? 
'

N EURASTHENIA? AXEMIA?
Velhos, moços e risonhos, mo-

Ços fortes e felizes só depois do
uso do STE.VOLINO, formula
descoberta recentemente por um
sábio suisso: não falha nas fra-
quezas geniíaes; Ineurasthenias,
cansaço, physico, magréza, tuber-
culose, convalescença; anemias,
dyspepsia. \"i«.lro. 5?: pelo Correio,-$soo. Drogaria Granado St Fi-
lhos. rua Uruguayau» n. 91, Rio
oe Janeiro» ^s_ ^R 44^^

VENDE-SE UMA FAZENDA
Próximo da Estação de Morro

Azul' — Ramal de Portclla a Vas-
souras, com onz,^ alqueires de ter-
reno superior, cm cultura, pasta-
gens e c.ipoeirõcs, casa de viveu-
ila superior, com toda a mobília,

i com muitas accommodacões; ba-
nheiro, sanitária, etc.; água supe-
rior encanada e em alguns com-
modos da casa, clima bom com
altitude de setecentos e tantos me-
tros, boa chácara, com muitas ar-
vores frutíferas. Horário dc trens
para ir ao Rio, voltar e vice-
versa. Preço vinte e cinco contos
de réis. Remettem-se pllotogra-
phias da propriedade. Corrcspon-
dencia para Waldçmar Machado.
Agencia Dr. Francisco Sá. Estado
do Rio. (4636 J)

João Guilherme Auge
(FALLECIDO EM PELOTAS)

Trajano Gadret c família,
Oscar Gadret e familia, e
Armando Gadret convidam
todos os parentes e amigos,
«para assistir á missa dc se-
dia «ue, pelo descanso eter-

110 de seu cunhado e amigo JOÃO
GUILHERME AUGE', fallccido na
cidade de Pelotas, 110 Rio Grande
do Sul, será celebrada na egreja
de S. Francisco de Paula, hoje,
quinta-feira, 23 do corrente, ás
9 1J2 lioras; confesando-se dcsile
já eternamente gratos. R 4759

Adelaide Cordeiro Cor-
rêa e Castro

(HELLINHA)
Hilário Corrêa e Castro

e filhos, Adelaide Cordeiro
e filhas, dr. Mudo Cor.lci-
ro, Adclia dc Sá Corroa c
Castro e filhos, penhorados,

agradecem a todos que ácompa-
nliaram os restos mortacs de sua
extremosa esposa, mãe, fíHia, ir-
mn, nora e cunhada UELLI.YUA,
c convidam para assistir á missa
dc sétimo dia, que será celebrada
depois de amanhã, sabbado, 28 do
corrente, ás 9 horas, na egreja de
S. Francisco de Paula. 4S14 J

*-&•

-, ,.(Z'-OA)Deolinda C. Ribeiro Gril-Io e Antônio Souza Filho
convidam todos os amigos e
parentes do inesquecivé
ZECA para assistir á missa

de sétimo dia, amanhã, sexta-fei-
ra, 27 do corrente, que será reza.
da, ás 10 lioras, uo altar-mór da
egreja «de S. Francisco de Paula
e desde já sc confessam agradeci-
dos. (S 4684)

Lourenço Delgado
Tcpa Delgado convida »•

pessoas de sua amizade
para assistir á missa de 7"dia que pelo fállecimento
de seu saudoso pae faz ca-

lebrar hoje, quinta-fe.ra, 26 dc
corrente, ¦ ás 10 horas, na egreja
dc S. Francisco de Paula.

(S 4663)
_ES____[______5EE___S___|

Domingos Pereira
Gomes

Leonie _ Mathildc Ferrct
Gomes, Esther Ferret Go-
mes, Américo Ferrct Gomes,
senhora c filha, José Üomin-
gues Pereira Gomes, Auto-

nio Pereira Gomes e famílias (au-
sentes), Alberto Ferret, senhora e
filhos, Francisco Firmino llravo,
senhora e filhos, Frederico Bubert
(ausente), agradecem penhorados
a todos os parentes e amigos que
acompanharam 03 restos mortacs
de seu extremoso esposo, pae, so-
Rio, avó, irmão, tio c cunhado,
DOMINGOS PEREIRA GOMES,
e os convidam de novo a assistir
á missa de sétimo dia que por sua
alma, será celebrada hoje, quinta-
feira, 26 do corrente, ás 10 horas
ria egreja de S. Francisco dc Pau-
Ia, pelo que antecipadamente si
confessam eternamente gratos.

(R 4«i7>

Coroas e palmas
de flores naturaes

receíicse encommendas pnra finado*

Casa Arte Floral
Rua da Asscmbl-a r.ij, Telcpli, Ce»

trai 1837

I

I

f

g, Largo da Carioca, g
(Grande a.miazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobília, 9 peças, d $000; oleado
dc 0,60 e 0,70, a 3^500 e 4S000 o
metro; dito para mesas de 3 a
3 taboas, 6o$ooo e 110S000; capa-
chos de nn e Iffl.io a, 8$ooo e
9*000.

Souza Baptista & C

f

José Ribeiro Nunes
Júnior

Os amigos e compaiiliei-
ros de escriptorio do fina-
do JOSÉ' RIBEIRO NU-
NES JÚNIOR, mandam re-
rezar, amanhã, sexta-feira,

27 do corrente, uma missa por
alma daquclle finado, na igreja
de S. Francisco de Paula, ás 10
horas; para esse acto de religião
convidam todos os seus amigos e
parentes. 4817 J

Júlio d'Albuquerque
Silva Souto

0 dr. Ildefonso Souto e
senhora, dr. Sabino Souto!
e senhora, Frederico Souto i
e senhora Agnello da Silva ]Souto, José da Silva Souio,'.

Anna Carolina Souto Vieira.e seu ;
marido Antônio Luiz Vieira, Rita jJosephina da Silva Souto, doloro- 1
samente compungidos pe:a morte
prematura do seu idolatrado ir- jmão e cunhado JÚLIO D'ALBIJ- '
QUERQUE SILVA SOUTO, na 

'
cidade de Alagoas, mandam, ama- jnhã, sexta-feira, 27 do corrente, '
ás 9 11_ horas, rezar uma missa
em repouso de sua alma, na egrej
de S. Francisco dc Paula, pelo
que convidam 03 seus parentes e
amigos a. assistir esse acto de pie<t*k S-Btf., ilul

Commendador Ferreira
de Mello

ÍMelina 

Cecília Ferreira dr
Mello, dr. Ociavio Ferreira
de Mello, Yuribia Ferreira
dc Mello Golze, seu esposo
«•_ filhos, Aura Ferreira de

Mello Fernandes c seu esposo e
Hebe Ferreira dc Mello Macieira,
seu esposo c filha"; viuva, filhos,
genros e netos do saudoso com-
nu-iulador FERREIRA DE MEL-
LO. convidam o«i seus parentes e
amigos para assistir á missa de
30" dia em suffragio de sua alma
que será celebrada amanhã, sexta-
feira, 27 do corrente, ás 9 horas
na matriz do S. S. Sacramento,
agradecendo antecipadamente poresse nem dc: religião: (4370 J)
mmWfm^S^S^SSS^BtmSSCíSU
Julia Pereira de Souza

Carlos, Nocniia, Elisa,
Alzira e Helena Pereira de
Soiiza e Manoel V. du.i
Anjos agradecem nos ami-
gos que compnfecerahi ao

entcrranicnto de sua idolatrada
nine o filha, JULIA PEREIRA
DK SOUZA, c convidam 03 pa.
remes c amigos para assistir á
missa de seliaio dia que será rc-
zada amanhã, sexta-feira, «27 Ido
corrente, na egreja de S. Fran.
cisco de Paula, ás g horas.

S 4?6o

rrancisca Cândida de
Magalhães

Cásimiro «dc Magalhães,
Antônio c Álvaro de Maga.
lhes, Antônio e Maneei de
Souza Guerra o Álvaro Ma-
clia.lo e mais parentes, es-

posa c filhos; irmãos c primo (Ia
sempre lembrada e querida FRAN-
CISCA CÂNDIDA DE MAÇA-
LHÃES, convidam os seus paren.
tes c amigos para assistir á missa
de trigesimo dia em suffragio de
sua alma, que será celebrada aab-
bado, 2S do corrente, ás 8 i|e ho-
ras, na matriz de S. José. Agra-
decem antecipadamente por este
acto .Ie religião. J 4.SJ8

_3__3_xr__;ontr
Pf.r;

rosto
o emlicüe.:

e d:;s mio.-..
njnto «!o
tefrescá a

pelle irritada pela navalha,;
Vidro 45000. Pelo Correio,
£$000. Perfumaria OR-
LAND.O RANGEL.
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V. Ex. não quer mobilar sua
i .casa sem gastar 

'dinheiro?
E' o que pôde conseguir fácil-

mente, por ..luguel mensal e niodi
co, todos os moveis: rua do Ri*
c-us-t ••. 7. Cu*. noertm^._.
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^PENHORgg_.
LEILÃO DE PENHORES

Em 27 do outubro de 1016
J. Liberal & C

Kua Luis de Camões, 6o

Fazem leilão dos penhores ven.
cides e previnem aos senhores mu-
ttiario» que podem reformar ou res-
galar suas cautelas até á hora de
principiar o leilão. (S 3*43

IMPLORANDO Á CARIDADE
AMANCIA, viuv», eom «8 anuo»

4c tdade, qutii cego.
ANNA BO AMARAL, viuva, cega

• além di««o doente e sem ninguém
¦wa «ua companhia, recolhida a ura

SÂWiELÀ PECORARO, Tiitva, com
16 »r«no» de edade, eompleumente

%,^mÍlIA ROSA. pobr. ve-
m^ãTArVoC°lmJ^ .e-
MELVIRA 

DE CARVALHO pobre
«in e «em amparo d» família;

ENTREVADA, rua Senhor de: Mat-'&&*& 
stedu,;Thsát'»o

^rXnHÍ^A ! DA- CONCEIÇÃO
BARROS, cíg» de »mbos olhos e
-JO*aÕuIM FERREIRA CHAVES,

. an.reudo '«em recutío»;
LUIZA, rima, com oito filho.

""SOARES, viuva, velha «em poder
'"MARIA EUGENIA, pobre velha
Mm o.menor recur.o para a »u» suu-
" 

SANTOS viuve, com 68 armo» de
•dide. iSicmcn» doenle dc moléstias
"THEREZA, 

pobre cerruinha sem
¦milla im ningiiern.

Querei» tc«« -xtt-é. toella. C^ateell^ira. ?

_. USA.B '¦ —

POMADA AMERICANA
elimina » cuspa, dá brilho e wita » queda do» caüellos

VENDESSEM TODAS AS PBRFUMARIAS

F.ECISA-SE 
de um menino de.io

a ia annos, á rua dos Andrada»
n .85, aob. (S4883) a

RECÍSA-9E de um menino para
esorintoiío, com u.»nnos fie wa-

-de; rua Dr. Carmo -frite aifa -,

PRECISA-SE 
de umá ama secea na

rua D. Minervina 5». Estacio.

IRECISA-SE de uma ¦cozinheira

para cozinhar e lavar, para peque-
Iamilia, ordenado 40$ e quei diir-

1 no aluguel; i rua Viuva Cláudio
389, Riachuelo. (D3970) J

ALUCAM-SE. 
na rua.de S.,Bento

30 a" andar, esquina Avenida Kio
Branco, .ala de frente e quarto, iun-
to» eu separado», com pensão com ou
sem mobilia; a pensões, 300$; 1,130»,
caia de fimiahi (4473 g) "

AMJGA-SE 
a rapazes ou cavalhci-

ros de todo o respeito, uma ma-
gnifioa «ala d» frente, com quatro
sacada» e mais um confortável quarto,
ambos com entrada independente, lu»
eiectrica e toda» a» commodidade»,
em caa» de pequena familia de. trata-
mento. recentemente mudada Par» a
rua Primeiro de Março n. .oo (a»
ondar-. (45»3E)R

PRECISA-SE 
de uma copeira e ar-

riimadeira; na rua ""Aj3^1^

PRECISA-SE 
de um menino ou

menina brnea e de bom compor-
lamento. para 5?*» dum casei; rua
Conde de Bomfim «79. (C4775) K

RÍCÍSA-3E de um creado que se-
ja chacareito; ru do Mattoso 96.

(D 4800) J

ALUGA-SE 
parte de um quarto, a

rapaz sério, em casa de família;
na rua do Hospicio n. 34, »"•

ALUGAM-SE 
uma bonita «ai» de

fcentaium grande ouarto. iuntos,
a ca»al «cm «lho». escriptorio ou a
mo"" .luguel .00$: rua Urugu»y«>g

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

um bom auarto. bem
mobilado e com pensão, era caía

de famTa.» moco» solteiro» ou casalMm filho»! na rua RezenàVn. |<y

ALUGAM-SE
NA '

BEOÇiO DB^PROPBIIEDAIIBS
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
O» •tèfuinte» prédios: .
A» eh»T»» nó»: nw»mo» ,00 eoator-

me lndio»cjío nos teípectivo» cuta-
"p»ra 

tratar da» 8 ii ***¦__}*___
S. CHRISTOVÃO >- Ru» «"«¦

ral José Chrirtmo, 44. - «en} ¦Wfmi1:
eu aeeommodeçoe»,,»,*« Jamilta «
tratamento, porto habitavel, lueta-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
3°MATTOSO — Rua Campo Alegre
o. 89, eom magnific»» «ccommoda-
cSes p»ra familia de tratamento, po-
rio habitavel, 1»»: eiectrica, grande
quintal, «te. „. _..

ALTO DA BOA VISTA - Tra-
vessa da Boa Vista ao4 com 4 luar-
dos, a «atas. luz eiectrica, etc.

LARANJEIRAS - Ru» da» La-
r»njeira» n. 453, com boas «Morarão-
dações para família' de tratamento,
quintal, luz eiectrica, etc. Aluga-íe
30o$ooo. -,-•

SANTA THEREZA — Rua d«
Santa Christina, 104, com 00»» ac-
eommodações par» grande família a»
traitMieuto. porie» quintal, ete.

FRECISA-SE 
de um collocailor de

folhas em machina de pautar; a
rua do Ouvidor 7». (D4°3°) J

P*" 
RECISA-SE de uma, empregada

.oara todo o serviço de um casal,
4 Estrada Real de Santa Cruz 3083.
Cãscadura. (D 4841 ).J

(4614 f) »

-tUa\*M-SE esplendida» íala».com
irirta para o mar, «em mobília.

tem banhos quente» e frios, luz ele-
etrica e toda. «» eomaodid.de». Rua
da 'Lapa 95. M53 - ;

ALUGA-SE optima saiu de
Afronte, mobilada on nfio,
com electricidade, em casa
de familia; na rua Votante-
rios da Pátria 429. (—4121G

ALUGAM.SE, com ou »em pensão,
Auma sala e quarto grande, em casa
de família de respeito; J» JUi-Vq:luntarios 451. «obrado. (47S6 W J

ALUGA-SE 
em avenida dlítmeta e

aocegada, «a»» nova.com du.» *»•
1.6, cinco quarto», optjma bi»t«lacío
sanitária, etc. Voluntário» ";.J3, on
de »e trata. ____________J___LSl1

JUVENTUDEMANDl

AiLUOAM-SE 
a i}t e,io$. um b?f»

quarto; na rua Prudente de. Mo-
r.e« a. ..9, em Quintino Bocayuva!
trata-se na etqnina. (4447 v> 1

K irGAM-SB caainhas n a
¦AAvenlda da Gloria, rua do
Cattete 123. As chaves na ca-
sa 1B. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., vua Santa
Luzia n. 202. °

AMAS SECCAS E DE LEITE
RECISA-SE de uma ama eecca,
bmilca; deboa condueta, em casa

do engenheiro residente, rn estação
de S. Christovuo (E. F-^3lVA\ B

?""rE0I9A-SB 
de uma perfei-

ta ama secea, que dê boas
informações, para uma crean-
ca de deis annos. »•„«««
Z.-A™ n. 60. (S 3801)

CmBrôíTcozinliBlras
ALUGA.SE 

uma senhora, pata cozi-
rnieir... lavadeira ou.engommadeira,

á rua Desembargador Izidro n. 75. «-
brica das Chitas, M"" 5a!

A LUGAM-SE boas cozinheira» e mo.
Acínhas da roça gente honesta; Pj-
d^»ah"Een„r"k-rtu«al, na estaçuod^
asVsouras. (Enviem sellos); (4577 _1J__

TÃtUGA-SE uma moça P<>"u?u«a:'Apara cozinheira de forno¦ e Fogüo^
làrgoydij Rosário 7- HgoÇ _>»____

lAiLUGA-SE uma perfeita cozmtóra
Ad» trivial; na rua Çomcs^Carne!.
to n. 34. c. n. 15. <486» O j

PRECISA-SE 
de um boa cosinliei-

ra do trivial, para "pauti^
Iireferc-se portugueza, qno (scj4 *

e dê boas reieçncias. Informa-se na
«raç da Republica n. an. Pensão
Hercules, das' .o ás .4 h(°^J2S) 

c

¦r»II.BCISA.SE de uma cozinheira
S^rfum^quena. pensão, prefere
ipottugueze, informações, a rua doa
Alfândega n. w, a» andar,. 

^ Q

.T1RECISA-SE de uma boa. cozi-
F nheiraTara Casa de *«gt*|
Uruguayana 75. 'oJa* (*"i!"'-' a

t Lv rua Silvara Mart,,,.^ ?|.

RECISA-SE de perfeita» coitureU
ras para colletes, na ofuan» de

¦Mme. Bos, com Hnto, â n»_ do
Ouvidor n. 86, i» andar, A« íeHt
Marche. (. 

* °

FECISA-SE 
para casa de familia

de tratamento de nma empregada
activa, flira serviços leves, tende- ai-
giu-rna praüca de -fazer biscoutos, dan-
do fiador de sua confluct; na rua
Desembargador Wdto 28, «abnça
das Cintas. (*C48S») »

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO PE FORÇAS

-v-trsxiHrsiGEE:
jffi'o mais podeiM.s»o; tônico empregado
contra aa moléstias ou excessos, (jue

produzem essotamento nervoso

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGAM-SE 
esplêndidos quartos,

com tptima pensão.' em .casa «e.
familia dc todQ icsoeito.. * .fornecendo.
se pensão a domlciliMí-hrta e variada,
Carvalho de Sá as. largo do Machado:
telephoni 4.19. Central. (4735 «'

A LUGA-SE uma casa para
•Apequena família; na rua
Visconde de Caravellaa 50,
Botafogo. Trata-se no predio.

(B 4502) G

ALUGA-SE.-serio 
do. mat*. um

quart.. mobilado pu nao. com «le-
ctricidadr: casa de '»•?''«• ;'«»cv-5rêa Dutra 78. <4"° Vj _J

j^UGA-SE em casa dc família, um
bom quarto, a pessoas jV«mento. perto do» banho» de a£v™?

Ferreira Vianna »o. _____Ltzl -

ALUGA-SE a casa da rna
XkBUva n. 25, a familia de
tratamento, com P -8*18*' 8
auartos e mais icommodlda-
des. Trata-se hesita redacçno
com o sr. Duarte Fcllx.

Faz com que os cabellos braftpos fiquem pretos, nao quei-
ma, nao mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspã com tres apphcações

VENDE-SE EM TODAS AS PERPÜMARIAS
duarmacias C DROGARIAS ¦- Preço 3^000 rs.

AiLUGA-SE 
o predio »»•"-•—5;

.da rua Nery 1'errclra n. 86

T.RECISA-SE de moças para pre-
jL' gar botões, 4 rua doa Ourives
n. 103. (S 4»5»_a

P" 
RECISA-SÊle uma creada 1»,ra

o trivial, para pequena família
nue durma no aluguel, e uma menina
de ia á 15 annos para ama secea.
Rua D. Rorniia 66, E. Novo.^ 

J

PRECISA-SIE 
de bon» ofiiclaes »a-

pateiros, para obra Luiz XV vi-
r.d.l paga-se bem; na rua da As-
sembléa 0. 107, Casa A",3r»cnIll0|)í')* 

s

ANEMIA CEREBRAL ••
«• .. PH0SPHATÜR1A

ALUGA-SE, por 220», em
^-Botafogo, o predio n. 100,
da roa d'Assiimpção, para fa-
milla de tratamento, com 5
dormitórios, grande quintal e
luz eiectrica. < 1 (J 4043) G

(Cattete), pintado e
vc com s quartos,

ALUGA-SE 
por

sobrado da rua

assobradado
......ra n.
forrado de nó-

vo com s nuaiiu». ^""sãiãj, po*-»0
habitavel e^ais idependenclas 

e quin-
tal; com instaUação eiectrica. A»
chaies estão na mesma rua, rffl pa-
daria defrontei trata-se con10 «.;
¦Mario Basto. 4 rua de S-.af(e8"ro(.)3Sj
Tel. Norte 3018. (i?98_^.J

M s°.ettdtê

A 
ILUGA-SE um bom predio de dois
andares, acabado de reformar, com

amplo armazém, tendo o sobrado qua-
tro bons quartos, dua» salas,, cozinha,
despensa, etc., na rua do Livramento
n. 38; ai chaves estão na rua da
Saúde n. a?9, restaurante. (4517I)'"

pBBHIinilinBIiiM 1
0.1 QUE SOFFREM DO
ESTÔMAGO DEVEM USAR

Guaranesia
mÊÊmmmumYWmWÊm

A!mTV
ILUGA-SE uma confortabilissima I
.casa aa ruu uc wu..»w ---.---,—

n. 118. Está aberta, da .4» 4 horas
da tarde. U649 K- J

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de- Bomfim 791. com 5 quartos e
bom porão; chaves no açougue, e tra-
ta-se na 'ua Moura Bnlo 10. (4437KJK

ALUGA-SE 
com mobilia .e pensão

casa de respeito, —n"

A LUGAM-SE. por 17»* cada um,
X\os espaçosos predio» da rua i-on-
íclheiro Pereirai branco "*. 48 e
« (primeiro o segundo andares), com
quatro bons quartos, duas salas e
dependências, illunnnado» a .feígjí
ctrica; trata-se na rua da Alfândega
n. 86, sobrado; as chaves estão no
n. 56. (4i35l)o

ALUGA-SE 
a casa II da praçaiSaenz

Pena 13: chave» na casa VIU. •
trata-se io/Café Jeremias; rende ,„„$
e taxa sacitaria. (4466 K)J

curm
ALUGA-SE 

a casa da rua Gratidão
n.- U. com dou quartos, dua» «a-

Ias, cozinha e gaz; trata-se «a mes-
ma ma n. ... Muda da Tijuca.

ALUGA-SE 
o pequeno «obrado da

rua Conde de Bomfim Mi trata-se
na loja. U'M K> B

AI.UGA-SE 
unia casa, na E. Nova

da Tijuca .15?;. quintal, tanque.

_au.ia fie rem-cim, commodos, .
Ml sem creança» ou ca»jlhnciro= S
Ünctos. Buarque de Ma«(d308'I3I7<jj

ALUGA-SE 
um bom quarto,, inde.

pendente, com ou «em pensão, n:
rua da Carioca n. 53. >• "aiir.u c(473,1-E) S

_^T-mílT!lTlT^~]mm-— ¦— A I.UGAM-SE peqiienas casas, para

ALUGA-SE 
a boa loja da rua Ma- ^.familia. na rua S. Clemente n.

ranguape r.. 36, para negocio Um- I0J e rua ^o Marques n. 7.. mp-™*
I „. ,.« mnrailM a ahtunl pertences t.^i... trata-se com Antônio Moraes,

PRECISA-SE 
de um

¦bastante pratica, . portugliea
copciro com

,,.„...., r-rtuglaea ou
hêspanlioí. Rua da Lapa, "í- 

j s

PRECISA-SE 
de uma perfeita la-

vadeira e engomniadeira, que
durma no alug-uel e de condueta ali-
ançada; na rua Passo» Manoel n. su
Laranjeiras, [____> R

PRBCISA-SE 
de uma,.perfeita en-

gommadeira, que dê lustro ou
engommador; 4 rua Dr. ÇorreaéDn.tra, 73 — Cattete. (445»P>.J

CHA' DE MINAS 1
(Legitimo Chapío de ,Cour») ¦

~ Deposito: Rua dos Ourives 54 p
|«lBMilllWM.rilllil!»lllliai'»»WM|1'
f

A 
LUGA-SE a casa da rua de Sio
Clemente ioi; chavea na casa 3

da avenida junta, e »r»ta-se com o
»r. Morae». pr.ça Mau4 10, das
11 >U »» 4- . (4317 G) J

A~LUG.VSE 
na rua General Polydo-

ro n? JO, avenida, uma casa com
dois quartos, duas salas, «*5«*
cVriciaade; trata-se na ruaj.^-;P»s»g
gem n. 38. (44*7 *>) £

ALUGA-SE 
por 140$ a casa da.rua

General Menna Barreto i63-\».

. uma boa a'cova, ,em
XVcasa. ae familia. a moço solteiro;
informa.se 11a rua Çonimcndador Leo-
nardo n. 40. próximo ao »-*es uo
ALUGA-SEcasa. de

independente, banheiro, etc., —¦=-
40$; as chaves com d. A;lnna/.0K':i%

aluguel
„..._ no 1*
(39-l> K)

PARA SENHORAS
E 3EMH0RITAS

maior sortimento
Só na casa

AU MAGAZIN DES
Itua Gonçalves Dias, 20 A

TELEPHONE 4.833

ALUGA-SE 
por 115$

rua Pereira Nunes o.
predio d»

... 53, cota
tres quartos pequenos, duas aabt,
gaz, e jardim; trata-se no 11. 48.

(456) L) J

A'LUGA-SE 
boa sala de frente e'

bons quarto»; na rua Coronel Ça.
brita n. sr. S. Januário. (4696 L)K

Porto. (4.36 D R

ALUC\.SE. 
tior t«3$. o predio 4

rua Aristides Lobo 1.16-IV; chaves
no n. 134! trata-se na. Companhia de
Administração Garantida. Quitanda 68.

(.1170 K) J

trata-Be na rua
Peixoto * C.

da Alfândega n. 13.
(4023 G) J

,,„, tem raoradiu o alguni pertences
do vitrina; trata-so na "•íj?»- 

p) r

ALUGA-SE 
o predio da rua de

f 

ALUGAM-SE 
boa sala de frente o

um aunrto a pessoa seria; avenida
Gomes Freire 139. sob, (4497 **.) _

ALUGA-SE 
um quarto, na avenida

Mem de «4 n. 40. sobrado, nao
ha creanças ni
casa de família.

nem outros inquilinos.
(4794F) J

praça Mauá n
horas.

¦o, 11 i|a ás 16
(4331 G) J

ALUGA-SE. 
em casa de familia. uma

boa wla de frente -— ""'""
xa.Santa Christina 11. wij tem cinco
quarto», duas salas, banhe.ro> 'uz « e-
ctrica, bom quintal, esplendida vista
para a barra, etc.., etc. A» .chave» na
mesma por especial obséquio do sr

¦ ¦"-- I ...!..»A1« «o •im* rln '(.attetC 214*

„.v para jardim,
com pens&õ". para doi» «P»"8;,,P"
120$ cada um; rua Andrado Pertence
n. 3» (Cattete); telephone. n. s.o..
Central. (4313 GW

ALUGAM-SE 
casas por 80$, cam

dois quarto» e dua» salas, na ave-
nida" de 

'S. 
Christovão n

do» bonde» de cem ren.
6Í3, ponto

(4198MJ

A 
LUGAM-SE sala de *.«*"*
Jrande ouarto. com ou sem MJ-

«ao, a rapazes ou casal; preco módico,

jua Carioca 49. >' • *u$%'

PRECISA-SE 
de perfeitas ajudan-

tes de «aia* e corpinhos.. no ate-
lier de'mme. Lawa Guimarães, lar-
go de S. Francisco n. as, sobrado,
?or cima d» Perlumana Nunes^ _.

¦ur. ¦** enfeitadeira» dc'pallas;- 
para roupa» dc creança:

ruída Alfândega 113. <309. D)JpRECÍSASE 
de

| IMPOTÊNCIA d,fl°A f m °CorrciD

quintal; na rua dojCattetf.6aI'4G)
¦+

!¦¦¦¦ ^tw ¦ ¦—— — --- 1047 — Ri» de Janeiro —

Enviando o nome, residência e o sello para resposta—

rVHA HAVIDA K GARANTInA^^fiR^IlL.

A LUGA-SE a rua Sete de
A-Sctembro 101, loja, parte
da mesma, para offieina de
costura ou congênere; trata-se
na mesma. (S »T21) B

PWECISA-SE 
de uma. boa cczmhu.

rac de uma copcira, na rth do
Kezcnde J03- (48?4) S

PRECISA-SE 
de uma menina or-

pliã, para fazer serviços leves,
em casa de família; terá bom trata-
mento, roupa» e pciueno' ordenado;
na rua Uruguay 308. (4363 U K

P' 
RECISA-SE toninr conta de uma

pequena maior de 10 annos, da-
se.S. comida e roupa; rua Sao
Luiz Gonzaga 398. (44-4 

"J R

PRECISA-SE 
de uma creada para

cwinhar e lavar ; rua Dr. Dias
da Cruz, 339. Meyer. J 4*14

RECISA-SE de uma . empregada
iarà cozinhar e ma.» ..ferviços,

oara casa de pequena. família, para
Sôrmir «o alugiiel. ***°*<^ »
ia limpa e «cria; rua do 

g"°^|I ar.inicK.o. _____________________tmmwm

ALUGA-SE. 
em Santa Thereza, por

aluguel medico e sem conwto.em
logar alta e saudável, tendo bonde a
torta e todas a» commodidades mo-
derna», luz eiectrica. «az foRao- a gaz
ca lenha, bom .banheiro <j»*lg:
dor. varanda e jardim na f»nte. uma
casa oara pequena família dc tiau-
mento coin a condição do pretender*.;
Te comprar em condições "mui 0;-favo-
raveis. alguma mobília que a R"*ir»Ç-
ce; informações com o sr. ^-arvaiuo,
ÍSa Sete d^ Setembro 

^qbra^. ?

ALUGA-SE 
uma sala. bom mobila-

d. tendo telephone; 4 rua Azeve-
,50. em frente^o^theatrodo Lima

Phenix.

PRECISA-SE 
do um empreçaao

nue teníia pratica, de quitanda e
\i boas referencias;,rua_ Ansti-

;iê, Lobo 359. 
yigjegljiK 

'—"* ' "

mwm\mmmmmmmm
EVITAM AS MAIS GRA-
VES DOENÇAS

Guaranesia

ALUGVSIÍ 
um quarto «om..Ja"c'1„'';

entrada independente, mob.bdç ou
nio, com ou sem pensão; naJ» »y
lor n. 47- l4"" -^-i

ALUGA-SE 
unia 'casa. por 153$, çom

4 quarto», a salas e grande quin-
tal; òutrjSPof .*<$,,com .1 «"«to»*.*
salas o grande quintal na rua do
Cattete 314; outra, 'por .33$. na rua
Bento Lisboa 89.-com 3 quartos, s sa-
Ias e grande área;, .outra, de 87$. ç 

ou-
tra. por 61$. tem Pn"e(4£'"nte;1)• R

MUTAMBINÃ
— Única loção que extcrml-
na a caspa è faz renascer o
cabello. Dep. Salão Ellas, rua
Ouvidor 120 e nas perfuma-
irias. 3$000, V; (J481S) S

A ILUGA-SE por .53$ e bom fiador
Aa casa da rua Leão n. 64, d.a-
ranj?eiras). tem gaz e ele<toíjdade.!.?a»
chaves 110 n. 66 e para «"»»' "•J./"?
do Cattete 361. 4J*__[ J

ALUGA-SE 
uma loja. própria:fora

qualquer negocio; na rua Yolun-
„r;Z,T Pátria 38. (4Q»5 G) J

ALUGAM-SE 
magníficos coiuinodos,

i cavalheiros e moços do çonuner-
cio, n. confortável i avenida Cominer-
on na ma ChrUtovão Colombo n. 3»
SS.fi.1S largo do Machado; «raia

LaT ° "n"" UW>".

LUGA-SE um quarto liiobiladp,
com café pela nianliã! na rua t-as-

«iano n. at. _______;$

talvaofto doa Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E* o unico remédio veterinário que
cura a dlarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R.. 1? de Marco, 10.

A LUGAM-SE dois esplendi-
Ados quartos em nma casa
cercada de jardim com ma-
gnlfica pensão; rua Haddock
Lobo n. 252. (B3888) K

ALUGA-SE 
por <i$ o predio 4 ru*

Paula Brite o. .4.;-trata-se aa
Comp. de Administração ¦Garantida, »
rua da Quitanda, 68. (4417 W K

ALUGA-SE 
uma bonita e»».*>'-s4™a

D. Marciana n. 5. ;-tre» qi"^*
electricidade, porão,

(4393 G) R

A 'LUGA-SE • por preço barato, boa
^l.casa com tres quarto», dua» salas
t bom quintal. Informa.se a rua tar-
do» Marinho *. 7, escriptorio Praia
Formosa. W54 ,»_J

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

cata com dois quartos, duas salas
e bom quintal. Infornia-se na rua
Cardoso Vinho n. 7, «mPÍ«no.
Praia Formosa. 14755 1 J_

ALUGA-SE 
uma casa. com dita.1 «a;

Ias. dois auartos e grande quintal,
na rui da America n. 65; trata-se na
ria de Santo Christo, M7- U564I) »

iiiiiiiii^
I CHA1 DE MINAS_ { 

m
¦ (Legitimo Chapeo de Couro)
g Deposito: Rua dos Ourives 54

ALUGA-SE 
a casa da,rua. General

Canabarro 19. nova, iUumm»da a
luz eiectrica, com optima «accomnif»-
dações. bom quintal, porão habitava),
pela quantia mensal de soo$; trata-M
na rae»ma rua o. 3». (4433 U> *

duas salas, gaz,
«te., 120Í000.

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, mo-

bilados e com pensão, a casaes e
senhores de tratamento, com todas as
commodiJodesj Haddock Lobo 13... ,(3044 K) J

A 
iLUGA-SE por 70$ a boa ca«a 4
rua Uruguay n. 137, com dois

quartos, dua» salas, electricidade, e
quintal, casa IV. (3980.K) J

ALUGA-SE 
por .35$ mensac», et*

paço»» armazem, na rua o. «Vtti»
Gonzaga ti. .33, recentemente conitral-
do. próprio para qualquer negocio, «-•
posito ou fabrica, com grande cjaea-
ra; chave» no 134, «ob. (3059 M >

ALUGA-SE 
a a«» n. .34 * "•

Visconde de Itamaraty; •»» eh«rS
(4514 *W Jno armazém próximo.

A 
ILUGA-SE por -,-.. -
da ladeira do Ascurr^. n.

143$ a boa casa
Ascurra n. 130,

SguáS Ferreasi com Jardim, água
nlseenta « pomar; o chave, esta.com
o vigia da casa em obras, ao lado-

Catumby, Estacio
; e Rio Comprido

ALUGA-SE 
por 120$ uma casa to-

da rffnmtnrla, na travessa <lo Cruz
a, 8 (Haddock Lobo); as chaves 110
n. 10. (3970 K) J

ALUGA-SE 
o predio da rua *PatA

e Silva -n. 17, muito commode
para familia; está em P
xüno ao largo da Cancelli

ántura; we-
(4903M8

ALUGA-SE. 
por 183, .0 conforta-

vel nredio da rua Tavare» Gu«r-
ra n. 87, ocm quatro bons quarta»,
duas taals c dependências, perto do»
banhos de mar; trata-se na Comp»-
nhia Edificadora, 4 rua General Gar-
jão 4, tnde estão as chave»,

(4137 li) B

Casas e commodos, centro

CREADOS E CREADAS
T>RECÍSÃ-SE de unia boa creada
P oara todo o «erviço de um, casal
ío, S1 eorinhar. Trata-se a rua
do Hospicio, 84. sobrado, com Vi-
viano Ciada», •* "'°<

PHVPISVSE 
dc tuna criada para

cSpeira ea.rujmadeira, prefere-se
vortniuez. á rua Barão de Uba, .«5j
Haddock Lobo. K 4t"1-

ALUGA-SE 
,-

mes Carneiro

"sobrado 
dn rua Go.

113. com quatro
quartos. 5n'»"sa"las e' mais dependen-
S. para família de tratamento; trata-
íe na na Senador Pompeu f)4 -

 
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM todfAaV!iaCsASAS °"
- --rn ^__ 

-* 
AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-

r?de.serseusad0p^re5,uali,ucrvone5soacrsor ^ ^ o5 ^^

^xzzzzzzxxzzzxz

-niipriSA-SE de uma creada por-
pR^Cgu.Aa^para todo atMcat ao
Boulevard Villa Isabel *fâ»yç) R

nuric.A.SE de um .cteado que
^jflenflardineuo; rua do Mat-

toso 96. V44-1*

ALUGA-SK uma porta para
J^um pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ia-se com o sr. Duarte lclix,
largo da Carioca 13. ^

LUGA-SE por 250$ o predio' ela
avenida Gomes Freire n. na.£

andar; trata-se na Comp. de Ad min»
tração Garantida, a rua d(a31»u'i?j'"|!

qUDEP°cfllTO"GÉRAL:

GRANADO & FILHOS

\____SÍ-mS£mm%m___^£_?*V "'"_______Z~. ¦ ¦¦_ T^TT íri7r*.»f5i! ,nri bom sobrado, na

ALUGA-SE. 
por '»>$., o predio 332

da rua Real Grandeza; tres quar-
tos, duas salas, cozinha, electricidade,
etc t as chaves, nor favor, no n. 330,
tratar, General Polydoro. 372^ 

^ R

AUJgXÍÊT 
por 300$ mensaes. o

obrado da ríla Valuntarios da F».
tria 37.; trata-se na .casa^ferra^s.

. .,,[., ei,- uma sala de frente,
ASlàdf 

'a"«sal ou 
^|^

ALUGA-SE cm casa do ias»»»;
Abom commodo de 're",„'uina Ma-
«..fiar dá rua Acre 122. mf*fej %
rechal Floriano. "4J __L—

ALUGAM-SE 
esplendidos quartos,

mobihdos. para estudantes, senho-
res de tratamento ou casal; pensão de
.• ordem; rua i" de Março «.a»

JRECISA-SE de uma creada para

ALUGA-SE 
a espaçosa loja, pro-

pria pára qualquer negocio Se-
nho? dos" Passos ,n ™*-£<% %
lUpa 103. V4"

ALUGA-SE 
ura hom sobrado,

avenida Gomes Freire 11
chaves no i" andar.

na
140; os

(4377 D «

T LUGA-SE a família de tratamen-
Ato, o confortável predio1 do.tra-•**'"' ¦ ••• trat. Riachuclo,

(4019 F) Jvessa do 'forres
136.

A LÚGÁ-SB uma casa para
Apequena familia, na rua
Viscondo do Carávcllas n. O»;
tiata-se no predio. (B 4418)

A~~LUG/.M-SE 
'uma sala > quarto, de

ÂfrcnW. para um casal, com serven-
tlT „a cozinha e nu nta ; pree., fa».
rua da Passagem 211. (44Qi*-»J"

ALUGAM-SW quartos com
XVpcnsão, corfortavels, destie
48 por dia, e urna sala com

pensão para 2 cavalheiros ou
casal. 2008 mensaos, luz cie-
ctrica. telephone, etc. Pensão
Familiar. Vraca José de Atai-
car 14. Cattcte. ^^???JL"Ã-LUG-VM-SE 

uma eica sala de
I Afren e e niaRiiificos quartos com

mTseni mobília e com ou sem pensão,|S travessa Cruz Lima, .33. próximo

A 'LUGA-9E uma casa na rua Gene-
Arai Polydor. n. 65- T,™"»-?»,]?
avenida Rio Branco n. «J.,**»^
com Raul Beruardcs. (43»i *-») K

A~ 
LUGA.SE. na Pensão Rio Branco
um esplendido anosento com linda

vista par-i o mar. ricamente mobilado.
I casal1 ou cavalheiro.de tiatamcnto!
Palaccte Fialho, rua IN^-j^'.^

A LUGA-SE. cm casa de família, es-
Âplendida sala de frente, mobi»-
da; rua Silvciral^.u^^^.

ALUGVSE 
por 81$'o jreilio á rua

cSsia Perefr°a *$'$ gfe^
n. 48; trata-se na Comp. da.-Admi-
r.istra'çã. Garantida. P^»"*"»*, $* j

ALUGAM-SE 
bons casas, em Ca-

tumby; trata-se 4 rua Magalhães 21.
(4591 J) _R

s.

ALUG\-SE 
o predio da rua Rufino

de Almeida 56: os chaves no 54,
c trata-sj rua da Quitanda 139.

(4330 L) J

ALUGA-SE 
o magnífico predio 4»

rua General Gurjão n. .49. com
bondes 4 porta, situado em local ele-
vado, completamente, isolado, perto do»
banho» de mar. tenda dua» grande»
salas, chico espaçoios 'qu»rtos banhei-
ro dc ag.ia quente e.fria, e dependen-
cias, illuminado a luz eiectrica. Fg
recentemente reformado; a chave w*
na Compansia Edificadora, 4 rua Ge-
neral Gurjão n, 4. onde #»e trai».

(4128 L) S

A 
LUGA-SE uma casinha com «ala,
quirto e cozinha, na rua Fallete

n. a8; nara informações, na vend».
(370 J) S

ALUGA-SE 
uma boa casa com

dua» salas, dois quartos, cozinha
e quintal; na rua -Souza Franco, 123.

(4578 L) R

ALUGA-SE 
por 200$

rua da .Passagem-
o predio da

. ... .... _ -.97;' trala-sc
na Companhia ia l.Administração -__.Ç-a-
rànlida, Quitanda. 68. (.1173 G) J

ALÜGA-Sli 
por 400$ o predio á

rua Huinaytá. 161; chaves .110 lo-
cal; tíata-se na Comp. dc Administra-
ção Garantida. Quitanda, 68. - .

vossos inimigos, ganha

GRÁTIS

ALUGi-SEtiLtcnibro 185.

"sobrado 
da, rua 7

(4715 E)

ALUGA-BE 
um bom quarto, mobi-

lado. a uma pessoa de tratanieiito;
Assembléa 68. .' andar, próximo a
Avenida Central. (47i8 '-> ?

A' 

" 
LUGA-SE o sohrado da casa, da

_. . i General aiora, ,.^340. pinta

U aos banhos de mar do Fiainengo
" ' «Plendid. ,Vrc/.o„ rcceni-con <o

íXrua iitnerai vauia.* ..... ->r. ¦
do de novo; tem eleclncidaiie.

dotado de todo conforto,
¦lcphone.

inclusive te-
(3966 G) J

A LUGVSE. no predio.. novo, opa-
Alacctailo! da rua do Rezende 193.
uTbello «uarto, rodoido de janellas.a
rapaz de tratamento. (487» t>

Fomos^^Ip^?!!!Ç?LLl¦

ALUGA-SE 
em Botofoco no beco

do Leandro n. 1.1. quasi na ranul-
na da rua Real Grandeza um predio
com quatro quartos ,10 sobrado, porão
habitavel. com um quarto e grande sa-
5o; rcfoimado e .pintado de novo. com

illumincçrio eiectrica c çar.: g:ai?|eí.to para ser visitado, c trata-se na rua
ria Alfandeaa n. 9L ^>"ao' f\fa(,
c taxa l'3$000. (4249 G)_M

A LUGA-SE por 132$ "..P""!?,...!
^irua Huinaytá n. 60IV chaves
no» fundos: trata-se na Comp. de
Administração Cirrantida. «uiuinda' n 68 l3*/5 l'' J

I Ã LUGVSE na rua General Scve-
Ariano n. 186. casa. de.família, uma'fala 

de frc.,te.,.c maia e.mco q««lo«.
tudo com niobil a e pensão, por 10.$.
90$ e 80$. So a pessoas «««%
Pagamento ndeantado. (4233^'*-
' 

A LUGA-SE por 250$ o predio rç-
.flccm-construido e ainda nao ri.il».

Boa opporturjidade para as pessoas intelligentes e
activas. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético e attraente, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser
«ia ___ ____mmd9M\ feliz em amores e em relações de

toda a espécie, escreva-me imme-
diatamenle, pedindo o meu livro

wi»-«*is> m mmm-w intitulado TALISMANDEPE-
DRAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevnr, recebidas ,da índia.
Escreva para: Sr. Aristóteles Itália — Kua Senhor
<los Passos n. 98, sobrndo — Caixa do Correio
604, Rio1

LÜGAM-SK as casas á rua Padre
MÍKii--lino ns. 35 e 25-A com os-

plendiflas accommoilações para pequena
familia dc tratamento; as chaves 110 ar-
tnazem do Povo: trata-se na run de
S. José n. 78, sohrado. (3822 J) b

LUGA-SE nor mi$ o predio da
rira Dr. Carmo Xctto 11. 3I.S-A,

loja; chaves ao lado « trata-si, na
Comp. de Administração (.arantida.
Quitanda, 68. (3'7SJJ J

A 
LUG \-SE o predio as da rua Derby
Club (Collegio Militar):tem cinco

quarto», sendo um independente e um
par creado. salas de espera, vUitue
janir-; boa cozinha, .installaçae» br-
glenicas. quintal, jardim, grande «••
rão, tanque, etc; para ver e tratar,
no local. (4.34 M 8

ALUGA-SE. por «17$. o preato.,»!.
da ladeira de S. Januário, llluml.

nado a luz eiectrica, tendo dols-inaial-
ticos quartos, dua» espaçosas «ala» •
grande quintal e deoendencias; a ei».
ve está no n. 17. e trata-se na na
da Alfândega., n, 86. sobrado.

(412Í JL) 8 .

PnpriSA.SE 
de uma creada queRrenha 

P?atica de serviços domes-
ticos para ir para uma fazenda, 10
interio ¦ Prefere-se estrangeira .e que
dê boas referencias. Informações "a
praça da Republica a..«.. g»"»Hercules, da» 10 as 14 horas. (t»47-4J

REclsÃSE de uma creada, à rua
I-eieira do Siqueira, 

g,:^ g

Oue adoptamos as vendas a prestaçSes e com este b^
QOeSy,Sao innumeras as famílias W^ÍW, fdizes 

-
y 

Suas casas com os nossos Move s e assim vivem fc condlçoes.
E cheias de «^^J^^J^wÂ DA IlÍANDEGA N. ....

TmfECISA-3E.de uma creada para
Jl lavar e cozinhar; rua 1 

^6yf_

RECISA-SE para casa de fami-
lia dc áima cozinheira e lavauei-

ra o e durm no a!aguel; trata-se .ia
ÍÍ.W1 c Barros 527, mffifâ
mento. _____________________________mJmmmm,

EMPREGOS DIVERSOS

MARTINS MALHEIRO & C.
?! $Í$

A LUGA.SE a casa da rua Formosa
A(Gen ,al Caldivell). com 3 quarta,

quintal. l* *

ALUGA-SE o confortável 2° andar
Ado predio da rua da C^g^

a I.UGa-SE. menos a pensão, o gran-
Aiíe sobrado., coi.iplctaiiic.ite renova-
do. da rua Carioca 34. (47<>6 L) a

ALUGA-SE 
o i".andar do predio da

rua Visconde'n-se rua oo i\us«».« ^m»*.—:"Quitanda, abrica de^uarda(
ít.a"Visconde* Iníiauma .571 Pre';''

da rua (li
chuvas.

ALUGA-SE, 
um quarto em c*'s*» ."'

um casal sem «Ihoi.^çom.ou^un

A LUGA-SE uma coocira ou arruma-
A,leira. 4 rua Cattete 327^gM

C~ 
dST.UKÊIRAS - Prccísa-se para

ciiiii'a» de homem na l-aorica
Amazona. Rua da Carioca, yy^ g

C*" 
0PEIRA; quem não estiver na«

condições, não se «presente, pre-
cisa-se de nina. paga-se 30$ min-
«cs; rua do Rezende 49. (2448S)J

mTrÉGÃSE uma mõç\Je %":dueta afiançada. . 1ornunde forii
do aluguel, para cozinhar o tmial.
ou lavar e passar roupa; '»* B,en,5
Usboa n- 1_i _^_ \______j_____ J

C* 

"FFEREGE-SE uma, . moça para
co-.eir.-i ou arrumadeira. rua l*a-

rany, uo, Teleph. ..38, Sul. 
^

ALUGAM-SE. 
a cavalheiros do com-

merco, boas salas e'quartos çom
creado «ara fazer limpeza; luz clcctri-
ca! telcniionc todos com sacadas paia
o jardim da praça Quinze At *£•?""„
bro bondes dç 100 reis= para vtodos os
nontos da cidade, a 35$. «í. 50S e
Co$; á rua Clapp .. W M J

A"*~LUGA-SE 
um espaçoso sobrado, á t--.-.-.-..

í-iaAiice' 56. Laranjeiras; as cha- j gatmj.;
vos em baixo. ___\ _j

lõbiíiã a rapaz do commercio e ¦«'
Smento. &o -asseio. Rua,,d. &•
nado n. 173. U4j7 u' -

bote

A.H.UGA-SE..0 magnífico, palaccte da
Arua Francisco Muratori n. 4f.:c.f,"
optSs accommodaçúe» •¦&*&$$*
dê tratamento-, trata-se na rua l ene
ral Câmara n. 35, sob. (3833 UJ

AI,UC,AM:SE. 
a

lhcir is

do
AIUGAM-SE 

os fundos ..„ --_
Sm da rua Chile H-. «|? ^rsito de diversos artigos. (46»7 

ALUGA.SE 
um bom quarto, a mo-

íos solteiros; na W«ifejfa
laS Artes n. 5. ^__i_

juarto com
em casa de

Passos n. 44*
(3981 E) 'A"- 

LUGVSE um hom quarto
entrada indciwiidentc.iiut» «»¦»-. 7"--

ua avenida

rapazes ou cava-
ji-».iiiciris de' 

"iodo 
o respeilo, uma

^i^^fKrtVgs^WSSSsS
ris.-! de -enuena família ae traianif-i"",
eceincmcnie mudada «r. fíWJj.^fi

Março n. ioo (3° andar). (45°.i >->-1

ALUGAM-SE 
uma sala» e .falcta;

próprias para gabinete ..medico.ou
escriptorio; na rua Sete de^etembg

,,„.,...., no-
J|Jb* t.**m~ _.' /*

.vos; «reco reduzido; rua da.Coti^

ALUGA-SE 
o predio

Fr;

AOS DOENTES
OURA RADICAL da gono-

rrl.éa chronlca ou recente,
estreitamento do urethra, cm
poucos dias, por processos mo-
dernos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
pliills e moléstias da pelle,
appl. 600 e 904. Vaccinas
nntla-oitococcica. Pagamento

,. após á enra. Consultas dia-
ijLccm-cu..«..uuv,. j. ...-¦-- -n-- ™-|rias, das 8 As 12 c do 2 as

lato t/tcõWo^0'^ ^ 
10 *, noite T. Ç. 5981. Ave-

na familia de tratamento; chave, no nida Mem Ue Sn, 115.
¦mesmo e trata-se na nw da Cande- __ ." '—-¦¦¦" ', 

LUGA-SE a casa assobradada da
Lrua dos Coqueiros n. 20, toda re-

A LUGAM-SE as casas da rua
A'D. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), transversal á rna Pc-
relra Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque do lavagem,
todos os commodos illuniina-
dos ú luz eiectrica. As chaves
110 local. Trata-se na rna Gon-
çalves Dias 31, próximo da ei-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cções 6 de 200 rs. Alugueis
100$ e 1108000. L

A LUCA-SE o predio da rua Felippe
.rt.Camarão 44. Villa Isabel, contendo
duas salas dois quarto» cozinha, quin-
tal e entrada ao lado; os chaves acham-
se com o proprietário na rua Santa
Luiza 24; aluguel ioi$. (3652 L)o

ALUGA-SE 
um bom quarto.. «m

casa de casal sem filhos a tma
senhora oue trabalhe fora. tende II-
lho pequeno; torna-se conta do «st»,
mo. durante o dia; preço conforme «•
combinar; ver e tratar, na rna Htm
Antônio n. sss bonde V. Isabel E4
Novo. (3986 L) J

A LUGA. SE o predio da rua Fon-
XVscca Lima n 51. com 2 pavimen-
tos, proDrio para duas famílias; a»
chaves estão no n. <3 por obséquio,
e trata-se na rua Sacliet 34. (4834LU

ALUGA-SE 
o nredio da rua M»Jor

Fonseca n. 33, ponto do bonda
de S. Januário; as chaves estão
n. si; trata-se na rua do Rosário .
casa Coutinho. ('4830 L,

ALUGA-SE. 
na rua S. Lui» Gon-

zaga n. 581, uma casa com 5 quar-
tos, 3 grandes salas e despensa; tem
electricidade cm toda casa. caro gran-k
de chácara commodos independentes,'
banheiro, chuveiro, tanque para lavar;
trata-se na mesma rua 583. sobrado.

. (4764 L) R

laria n. oi, com o sr. Carvalho.
(3631 G- o

ALUGAM-SE optimo» quartos,
Avós; «reco reduzido; rua, 1-
stituição 16, sobrado. (44.3 *•»

rua de São
^^.jrtóclsco" jXavicr n. 4351 ai cha-
veT eslão na padaria defronte e tro-
Ia-se i rua do Rosário ... .46 -

^LUGaIsK nredio 4 rua Torres

ViSSS 4 -;«? ^0 Rosário a. .46.
Banco Alliança. \.X_\_,

4 Tllí-.VSEfó predio a rua -Mana
AEvBeria «• M (Botafogo); as
élmvesfcsãó no armazém da esquina
etrafa.se 4 rua do Rosário n. .46.

A LUGA-SE1 o predio a rua Sena-
Aílor Tose 'Bonifácio n. 37. (To
£rS Santos); as chaves esta. no

çredio visinhq d«,;n. 33 «_*»*»*
l rua do Rosário n. 146 - uanco
Alliança. _____________

TlKÍTsE o predio da rua Thco-
iTlíilo Ottoni .90; trat-i-íe na..rua

ALUGA-SE 
o predio n. 142 da rúa

Tt. Carlos I. antiga Santo Ama-

LemiCopacatiana e Lebíon

formada, com boas acconiniodaçocs,
luz eiectrica, bondes 4 porta, etc; as
chaves estão na rua Itapiru n., 7,
onde sc informa. (4401 J) «

ALUGA.SE 
uma excelente casa, mui-

to arejada. co maccommodações pa-
ra familia. todo o conforto, luz electri-
ca dois quintais c área; rua S. LuizCil U018 MUlHiaw» V ai\:At i ua »j.
de Gonziga n. 342; informa.se no

ALUGA.SE 
uma boa «asa. pinta*,

e forrada de novo, & rua Bella de
S. João 95; aluguel 150$; ns chave»
na venda; trata-se na rua do Rosário
70, com o dr. Ataliba dc Souza. _

(4782 L) B
1

ALUGA-SE 
o predio da rua St»

Christovão 155; d quartos, boa»
salas ao )ado, oroxlmo a praça
da Bandeira; e»ta aberto; nelle »e1 In-
forma. (4790 L) R

(3647
'Lfè

ALUGAM-SE 
na Terra Nova, qua-

tro casai por 80$ mensaes, todas
ellas, tendo uma desta, armação e
para negocio; na rua Souza Freitas,
lote n. 3! trata-se na rua d» Qui-
tanda 34 e 36, loja. (4199 L) J

ALUGA-SE. 
por 140Í mensaes a

casa sita á rua Dr Souza Lima n.
,0 Copicabana. com bons commodos,
iuz c!ec*.'ica e.proNima dçs banhos de
mar; trata-se a rua 1» de Março 11.
116. sobrado. ¦_____}____»

Não comprem remédios I

Gonçalves Dias 19. (4673 E) R

"AFFERÊCE-SE uma moça para
O ajiúlar em vestidos ile senhora.
Não cm pratica dc offiçina, deseja

- aperle çoarie. Quem P"<=-?». í1""""'

as iniciacs M. M. »• 
___[____,

^Ín 
" 

T.RÍCISA-SE. déi.umã pcrfcHa ajii-
IIP ' .V dente de costureira, ua rua Pia.i-

by „. 1.9-1, Todos os Santos.R .^

PHir(ISA-9E 
de um rapaz de 12

a 11 annos. de toda ti. confiança
-ri"tólèr duiameiitc a iinpcza de
v" I?i«3lieIro e outros pcojueno»um «,1.1141c o o 

cò»ida'.;.e pe-
eeiviçoí. "Vf í»,' Gatibald nu-
«.ueno ordenado. .""?.. "**'""' o ..„-
Ser" 109. Mii^djiJ^ljj^L^-^Jii.7

ferióca.ii.j6^»»:andnr. 
-..- i_Ü_

- ...;¦¦.». .1. um èhiprcgr.do

_% 9 sit" Tlsres. <S 3«4» •

~_A* jSÜe *"* BCOnipU"»'"" - m m A m 4, Jf,
&T J?U VLNO* BM TOCA t>»0T6 *_*^^^^^_^^^^4^rt^t******

t^^^l^^^ èfenador^s I^I^.^
A_ LUGA-SE o sobrado da rua da ta- A U^- con{ort., preços modi- XVrua l ene" ^ je TUa_aena

Arioca n. 6.; trata-se na loja. y. ^c^ra10,;;o'Q03 llo co„„„ereio: na ruj »»mf^l0' Garantida. Ia rua da 
^^ com a,g„ns m0.

... iüi_i I,uiz Gama n.__45j  __ _J Quitanila^JÍI^ Bi"l 
; ~ ^Vveis, o bonito sobrado da

»vcnlda Gomes Freire n. 63.
(8 4121) B

_____-- -w -- --.- MANCHAS.
U^A6 5EMPR6 O ^RDAS.

^ARnQ RUGOSIDADE9.
Tn.^TMilkJM CRAVOS.ARI5TOUW0
a VENO* C** TOClA PABT6

,^^. rien.s GOLPES.
VERMELHIDÕES. «*SPJ8. w 

CONTUSf,BS.
COMICHÕES. n$m D° CAB Q1JElMADURAS.

éSv*4Í ERVSIPELAS.
SSs. INFLAMAÇÕES,!

4 LUGA.SE uma esnaçosa. nova c
Aconrartavcl casa; preço 170$. na
rua General Gomes Carneiro 11. U».
c aves na padaria do conto dos bon-
fede* Ipanema; trata-se "a "ia do
Rnsurin n. mo. 2o andar. (4;94 11) K

ALUGA-SE 
uma escellentc casa.mo-

bilada. em Copacabana oor,21 ou 3
mezes; trata-se a rua Alfândega 59-
com o sr. Couto. <4"37 ») i

4 LUGA-SE uma linda viv;cnda, dc
Adois pavimento», construcção receii-
íc com iodas as. co.innodida.de,*, na
nraei Vinte de Setembro n. OQ (Le-
«.""tíàíáse na mesma ou lelephone
2981 No.to; oreço razoável. (4478IDM
"TÜJGA-SE 

por 
"100$ 

boa casa com
A,íu-.s salas, tres quartos, gaz. ele-
Sdefe.-todas Ji; 

de-enUeucias;
11a rua Pereira Passos n. .38, v.oi»a
cabana. Informações a avenida Alan.
tica 703 >__,

j bom predio da rua
Q,, (4O27H) S

ALUGA.SE. 
por 70$. a casa da

Arauio Lima n. 139. casa 4. ,
3 salas. 3 quarto» e mais depene
cias; trata-se na casa 6. (4743

ru»
con'B

sem primeiro visâtar a

Drogaria Granado «S Filhos
RUA URUGUAYANA N»' 91

Pesagem gratuita om balança sen-
sivel a 1 gramma

ALUGA-SE 
um espaçoso commo4p>

com janellas. casa em centre Jle
terreno, com jardim, residência oe
senhora rò; a casal decente ou senho-
ra; na rua Emerenciaca 38. (4627DJ

ALUGA-SE 
uma casa, na rua Dr.

Silva Pinto n. 132; as chave» na
nadaria cU. esquina; aluguel 100$; en»
Villa Isabel. (47B8 L) R

ALUGA-SE 
uma boa casa asiobra.

dada. com 5 esplendidos quarta.,
no melhor ponto do Andarahy. bonde»
4 porta na' rua B. de Mesquita n.
861; preço 150?»  (4123 L)J

ALUGA-SE 
um esoaçoso quarto, pro

ximo ao bonde de 100 rs. a dois
raoazcs do coinincrcio. em casa do ta-
milla estrangeira, sem creanças rua
Navarro 70, Itapiru. (4209JJJ

ALUGA.SE 
uma boa casinha,

tro. ' "" "' " ..._, den-
„ d7Vnia"''chaça"ri, ocm quarto,

sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na tratósa do Navarro n.
«antigo; informações na mesma tra-
vessa ». 

'•«. venda. Por favor. 
j} }

A LUGA-SE
Ãlpanem» n.

IRRITAÇÕES,
FRIEIRAS.
FERIDAS.
T_ „.„ do «ccordo com as instrucções que

4 IUGAM-SE duas boas salas, cm
Àca» dc familia. com ou sem ««1-
í-,n. con ou sein mobília: «,Jlír«:
ciai Floriano Peixoto .6 

(^'f'?jj,[

AÍÁIGAM-Sfi 
esplendidas salas c

..-irt.s com mobília e pensão, pa-
ra S,'-9è cavalheiros de .mtan.^ 

|SefiadÒKiDan.tas 14. _?±±L±1L

casa da rua Senador
'nmiw-i n. Mo, por 15"$ n,,en"

„és 
°Sple.àmei.le' reformada, luz

lírica; trala-se na mesma. 
^J

ÂíSaMS^io»
^ríomlu^em W-o; na .«nida
GoaMS fiem» W> «'>• B' '

ALUGA-SE um
Ai

bom sobrado,
_ Jm-iidi." Gome» Freiro n. 'io:
chavea 110 1» andar. t|8-n '¦> '

A LUGAÍSE. 'Ias
Ali.ir.-.s da «rde.

A 
LUGA-SH
Po

1I2 ás 3 il*
casa pintada c

forrada de novo. gaz e electricidade,
da rua Visconde.da Gavcw.^ 

}

ALUGA-SE 
.

duas lanellas de

A LUGA-SE ou vende-sc um predio
Anovo. com'sacadas e varanda ao
lido" na rua 20 dc Novcmbto n. 50.
Copacabana!"^jejrataMMSSH^
"A 

iLUGA-StTa casa n. 172: da rua
V*.Silva Teles, Ipanema, ao pe aa
Í7„l Vieira Souto, próximo ao
mãt• Tem todos os requisitos para
fâmíli., d? tratamento. 1^J%f
r Ae lerreno. Preço, 200$. Ira-
tratar á rua de S. Pedro «..sobradoy
eom j *>r. Danle. (3969H) J

ALUGA-SE 
um bom quarto em ca-

sa de familia, para um casal ou
senhora ou toda casa por 40$, a tua
Dr. Camno» da Paz_85I_U3i3_J)_J

ALUGA-SE. 
prostaiido.se para gran-

de familia, o enorme e confortável
sobrado da rua Conde dç Bomfim MO,
próximo do Aragão: a» chaves estão na
loia "Chamariz S. Thiago". (3646!*-)^

ALUGA-SE 
por 180$ uma

rua Salgado Zenba 84,
uma casa, na

__.„__.  .,, eom tres
quartos, duas sa'as, saleta, banheiro,
com banheira, quarto para creados,
quintal, etc. As chaves 4 rua Viscon-
de de Figueiredo n. 107. Trata-se á
rua Theophilo Ottoni n. 166. Tel.
2399 Xorte. (4513 L) It

ALUGA-SE 
harato. o predio noyo,

com 3 quartos, 2 salas gaz, lus
terreno, bom logar e oue não en-
che; rua D, Romana 68 depois 05
J. Zoológico. (4844 L) J

ALUGAM-SE 
casas pintadas e for.

radas de novo, com 2 quarto», a
salas e todas a» commodidades; a
rua Viscondo de S. Vicente 84, An-
darahy; chaves na casa 1; preço.».».

(3459 L) J

ALUGA-SE. 
por no$,a casa n. 41

da rua Costa Guimarães. Retiro d»
America, S. Christovão; bondes de S.
Januário; as chaves estão na venda, «sa
frente. (303a L) J

A 
LUG í. SE um armazém, esquina,
com 16 portas, junto 4 um cine-

ma; serve para um botequim c mais
café caneca, podendo ainda sublocar 8
portas, querendo; preço 180$; rua Ba-
rão de Mesquita 643, (3941 D J

ALUGAM-SE, 
com pensão,

módicos

A 'LUGÁ-SE por 1:0$ o predio á rua
Acenera! P?.lra n. 'J^WgjjM
oara negocio; chaves no lo^.l .« tra
taYr «3 Comn dc Administração Ga-
ranti.la. Quitanda 63. (3i,6r.),l

esplendida sala. com
,, de sactda. entrada |n-

dc7endcnte c liiz 
^'e^meróÓ-o"

ALUGA-SE 
quarto dc frente de

ím a casa1 ou cavalheiros dç-
centM-aVi.45$eM$, temel^
c;.hde. chuveiros, ele; bani An»
.. a,, predio da Fortuna^^-a^

ALUGA-SE 
uma sala de frente, a

pesaóa d.e lodo respeito. Trata-se

4 LUGA-SE o 2» andar do predio
An. iu d» *«3 romeiro de Mar-
co.com vista para, o mar tendo boas
accommodaçõe. . para família; trata-se
no mesmo. (4»49 *¦) J

A LUGA-SE um»
Ü-teleplione, etc;
Setembro n- !33.

grande sala com
na rua Sete de

(4850 E) S

A LUGVSE um bom copeiro para
AcaVa de familia de tratamento: na
rua N. S. de Copacabana 662 Tete.
Sul 715. '*833 H) J

A LUGA-SE uma casa. para um. ca-
¦TS-sr-l decente, na rui da F.ereimlia
,8; aluguel 70$; S. 

gpggg,';^ s

JlVi ,_„„. Mi.,.„__ pregos
„.„, a 

'casal 
ou rapazes lim-

pos e arejados quartos; rua Iladdoclt
Lobo 96. (4704 M o

A 
LUG \-SE bom e novo sobrado,
por 140$. com 4 quartos, 2 salas,

luz e Icctrica e gaz, iunta. grande ter-
raço, boa banheira esmaltada e todo
conforto; rua Barão do Mesquita 738.

(3943 L) i

ALUGA-SE 
por 180$ o «obrado 66

da rua de S. Luiz Gonzaga; tra-
ta-sc im rua da Alfândega n. 12,
Peixoto » C. (4024 L) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Soa-

res 60. S- Christovão; as chaves,
por favo-, no 64; trata-se na rua'Gon-
çalves Dias 44, Café Papagaio.

(3724 D S

ALUGA-SE, 
em casa de familia,

uma sala independente, a uma ca-
valheiro, e um quarto a uma lenho.
ra; rua Geenral Silva Telles t7vAn-
darahy. (3840 L) í

ALUGA-SE 
uma boa casa. com s

quartos, 3 salas, 1 salcta e bom
quintal. 4 rua Dr. Garnier s.j; alugual
132S; acha-se aberta das g as 4 hora».

(4244 L) R

ALUGA.SE 
uma linda casa, com

forraçôes novas e pinturas tendo
tres bons quartos, dito de banho, com
banheira e "bidet" na rua Jorge
Rudge n 36, próximo do Boulevard;
só se aluga 4 familia de tratamento;
trata-se na rua do Hospicio 75. (ms

Saúde, Praia Formosa
e Mangue

Apgg^iS SSr « ^&«^
TTM almoço ou jantar completo
IJ com a sobremesa dentro dc um

pão por 600 >«s>-M.'mJlJ?y

mm 111; eu
(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammação e ptir-
gações dos olhos

ALUGA-SE 
por preço módico, o

optimo armazem da rua da Sau-
de n. 79! trata-se í a» chaves no

JlOteauim Jp.lajV*- ^^liíalLA/

ALUGAM.SE 
a sala de frente »

quarto da rua Bella de b,; Joio "•
100, a duas senhoras de 'J""^-!,) j

A LUGA-SE o predio uVurhri2o'
Adc S. João n. .153. S- i-hruto.
tóo com , commodos. quintal, gaz »
electricidade;. trata-se na rua Visçon-
dc de Abactc ... »4. *%*£% 

,

rua Bomfim (São
ü. in .-.„.-., ... 222, um predio «s-
sobradadj. cem salas de vesitas e.do
innlas, tres quartos, cozinha, chuveiro,
W.-C. e bom quintal nos fundos; «ta
cm obras e uódc ser examinado; par»
trntar, 4 rua da Alfandoda n. 91, «o.
brado; aluguel e taxa. ioiS. (447SMJ

ALUGA-SE. _
AChristovão) n.

Em. todas as x>liariaaar ALUGAM-SE 
os predios da rua

Consilheíro Jobim ns. io e 31' com
i bons com.-nodns, jardim e oUinlnl eran.
{de; trati.se na rua Barão do Dora.
«.Retiro. O, ..»; aluguel 915000. -
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Telephone Central 5324

Moveis e Tapeçarias
F\ VEIQA ãt O.

TENDAS ÜiTÍBIRO B PRESTAÇÕES
ntlRMITORlOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COMO PEÇAS A 550», 580» e 6Q09Q00 "
*-ALA DE JANTAR COM 10 PEÇAS 800 .*, 850»

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

POR PREÇOS,BARATISSIMOS

Ripa The

t—n, L I i-i-i ¦ ¦.-.

. Nove modelo «le Espartilhos, curto,
de selos, longo de quadris droit de.
vánt ortbopealce,!' commodo, infatt-
«vel, elegante; com o dorainuto. peso
de joo gramma».

Hão pode mer
imitado

Confeccionado sob medid» em »u-
twrior tecido de varias cores, oom ap-
plicaçio bordada, exprtsiamente ar.
¦nado com baleis e com 4 jarretelles.

O Espartilho
Normalí-rta

esti destinado a grande succesio; pre.
tos ao alcance de todos

Ooffas de Saude
TÔNICO REGENERADOS DO oWaníSMO- E, REGULADOR DO

. VENTRE
Curam doenças do estômago, findo. Intestinos deres rhenmatoldes,

nervojismo, enxaquecas, nevralgias kemorrhoidea. fraqueza geral e dos
órgãos da geração e manchas da pelle,. Depositário,: Drogarias: Pa-'
checo, rua dos Andradas n. 45. — Rio; Baruel & C rua Direita n. 1
S. Paulo. ¦:.'-'.-'- I (A 7182)

VENDE-SBgrande e rle» mato,
ou permuta.se uma.

. — ...atta, logar saiu-
berrimo. toas estradas, perto deste
capital e «ti E. Ferre; informações
com Azevedo, av. Rio Branco ij e 17.

(4i.ie N) S
1T71ENDE.SE uma can nova, multo

T perto da estacio do Riachuclo,
nã rua D. Clara de Barro, n. 41,tendo 4 salas, 6 esplendidos quartose mais 3, ditos para empregados, des-
pensa, copa, cozinha, banheiro com
ague quente e fria, duas necessárias,
tanques, grande terreno, etc.; trata-se
«a mesma. (4477 N) N

FABRICA A'

RÜA Di ASSEMSLE&
n. 101

encontram-se todos
os artigos para ma-
nipulaçAo de Espar*

tilhos
Ottoni 173

A 
LUCA-SE uma casa. 1*0$. na rua
Pereira de Almenda a. 81: trata-se

uo sobrado. (439,0. -») 
_

A 
LUGA-SK o predio do campo de
S. Christovão n. i..3r ""

ma Escobar 81, armaiem.
trata-se na
(«39» U»

bonde S. Januário.

IA I.UGA-SE. por 80, boa casa, com
Agrando quintil. electricidade, etc;
na rua Esperança <lt cMves no -S _- « ___£_ _*__*
A 

LUCA-SE boa caia assobradada,
com 4 q"uartoj, a boa, salas, cozi-

nha, porão habitavel, grande terreno
arborizado e todas os commoaldaaes,
aluguel 11:'! chave» á ruaChave»
Faria 73. armazém Car.cclla. S. <_nris-
tovão. Uos» !.)._'

ALUGA. 
SE. por 163$ mensaes. a

casa n. 725 de rua Barão dc, Mes-
quita: chaves na. nadaria próxima a
rua Leopoldo 19. e traw.se 6 tua da
Alíaiidc.ri 98. com o sr. Maia; tcle-
i.lioiie 1870. Norte, (4140 L) J

IA LUGA-SE um bom predio. tom
Abom quintal, cm tocai vistoso e
areiado; perto tem bondes, tres, mer-
cado, etc; rua Bamfica n 29; trata-
se no 11, ou no Collegio Helios V.
Isabel'. (4436 D R

LUCA-SE. em Vilia Isabel, â rua' " 
uiz Barbosa n.,,8s. com bom ter-

veno,". logar alto e salubre, excellente
casa para familia dc tratamento; tem
luz cloctria e gaz, e boa- installáção
sanitária; chave» na mesma rua n.
10Ú, armazém.  (3740 *<) _*-

A LUGA-SE um bom .uarto em ça-XVu de uma senhora viuva, e de eda-
dc, de tudo respeito, a uma outra
nas mesmas condições; rua 14 de
Maio n. 53. estacio do Rocha.

(4384 M) R

'Aí-AL'

1 A LUCAM-SE os oredios da rua Ba-
x\.rão dí Bom Retiro, com bons com-
modos,, quintal grando. luz electrica;
trata-se no n. 119; aluguel «i$ooc..

íjrsa W S

ALUCA-SE 
o predio da rua Barão

do Bom Retiro n. 119. con- tspaço-
sos commodo,, quintal e illuminação
electrica- trata-se no mesmo; aluguel)
l.|3$0'00. Í3S24 L) S

(ALUGA-SE uma casa â rua Costa
lAXolio 103; 3 quartos, 3 salas, ele.
ctricidáde"; aluguel «5$: trata-se rua¦Jockcy-Club 195.

A LUGA-SE o predio o choca»
Ara A Estrada dn Covancr.
11. 31, cm Jacarépaguá; tem
todas ns conunodldades, la-
cluslvo clcctricidude, pintado
c forrado de novo, porto do
bonde, á um minuto; as"cha-
ves estão & rua Borro Verme-
lho SM; trata-so á rua do. Ou-
vidor n. 94. (S 3723) M

Camisas e Ceroulas
Portuguezas

3 camisas por iífc i7$Soo e ioSsoo.
— 3 ceroulas por i4$ô"o o 16S—Ame-
ricanas brancas, tncot e ee cor 3 ca-
inisas por ic$. 14Í500 e 1OJ000.

3 coroulas por ioíooo. _„___,_
PARA LIQUIDAR E ACABAR

a Casa Rio Triumphal

56 - RUA DO OUVIDOR — 5«

Augusto. Freire
ALUGAM-SE 

confortáveis casas, de
41*. a- 61$; trata-se com Alberto

Rocha, tua Cândido Benicio 503. Ja-
caréptguâ. (,113a. M) J

I Juventude
Alexandre

Faz com que os. cabellos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha, a pelle.

A. Juventude jMexandrc des-
envolve o crescimento do ca
bello e extingue a caspa com
tres applicações.

Vende-se em todas as per-
fumadas, pharmacias e droga-
rias. — Preço 3$ooo.r_____o—e_—|nm

ALUCaM.SE 
boas casa, novas, com

1. quartos, a salas, terraço, lavato-
rio, cozinha, W.-C, chuveiro, bom
quintal, etc, por 60$, 65 e 70$; trata-
se no armazém Jacaré Riachúelo, rua
Lino Teixeira, esquina Viuva Clau-
dio. bonde Cascadura. ' (40a: M)J

ALUCA-SE 
uma casa, por 101$;

trata se ua rua Barão do Bom Re-
tiro n. 239. Engenho Novo. (_.66oM)J

ALUCA-SE 
uma casa. com tres

quartos, duas salas, electricidade;
na rua Conselheiro Jobim 46 Engenho
Novo; as chaves na mesma. uwMjk

ALUGA-SE 
uma lasa. na rua 24 de

Maio n.. 47, "Vilia Kmilia."; alu-
guel 81$; trata-se na mesma rua n. 15-

(3668 M) J

ALUGA. 
SE - 

Condessa (Belmonte ió'-H,
predio.novo da. rua

 nome Jet-Il, Enj_c-
nho Novo, 3 quartos. 1 salas e mais
dependências, electricidade, quintal,
jardim na frente; chave, na mesma
rua -105; trata-se rua 13 de Maio 4:,armazém, em frente ao Lyrico.'

(3631 M) S

VENDE-SE 
nm terreno de. iox46,

e todo material, :_por t»6oo*.ooo;
?áo Ferro; in-

nhauma. Bon-
(N1618) J

ji tem alicerce; rua Wi
formate no o. 21, Ini
des nó -Meyer.

Ternos de Roupa
de superiores casemiras ingleni. pretas,
azues e de cor, pura ti. a 30$, 35*»
40$, 50$ e 55Í. Terão, de brim de
Unho branco, pardo e de côr ou de su-
perior tuuer. a 18$.* ao). »$. ,4*>>
at$. aB$ e 3o$ooo. Terno, de casaca,
¦obrecaeaca, fraque "ou smocking, a
ijot, 100$, 90$ c 8o$ooo Costumes
de brim branco e pardo, de dolman ou
paletot a 10$, 13$ e i4$ooo. Tara ter-
minar com o negocio a -

Casa Rio. Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-56 ¦

Chapéos de palha
, italianos

Formatai diverso» e llnáoi modele».'-' 3*500, 4J, St e 8$ooo ¦

NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 5«

VENDEU-SE 
por 30:000* tres bon»

prédios, na rua Visconde de Itaii-
na; tratar com o sr. Carmo, r. do
Rosário, 99, ,ob., 11 ás 5. (J483*)N

VEND1.-SE. 
á rua I-lonano Peixo.

to.-um terreno, de 10x45; trata-
se 4 rua do Hospicio 198 (4igçN)S

VENDE-SE 
(urgente, »lto «lego.

cio), o solido predio, no Riachue-
lo, bonde de Cascadura sa porta, a
rua 1'lack n. 10, onde se trata, com
o dono, da, 10 is 3. Preço 4:800$,
parte «ra prcstaçSe». (J 4310) N

em

VENDA 
e compra de predios. .Em-

presta dinheiro sob hypothecas;
na ru» Uruguayana u. 8. Telep. 53..fi,
Central, com Michalski, (R477ON

VH.NDEE-S.lvAssis -Carneiro 11. 180,

__g
YBNDE-SE 

uma casa, 4 rua Kio
Branco «. 31. estação de Ramos,

tendo dois quartos, duas salas, cozi-
nha e, W. C. e bom quintal, sendo
o pagamento parte i vista e parte em.
prestações; trata-se na rua Estacio dc
Si n. 54, com o sr. Alexandre.

(4700M)" S • tado.

um predio na rua
.  __ ._ o n. 180, iE. da Pie-

dade; "trata-se na rui Viuva .Bueno
n. 33, S. Christovão'. Preço 8 con-
to». IA.?;:..! 4730); N

TrENDE-SE 
um -bara terreno, eom

duas frentes, podendo construir 3
prédios, na rua_. Visconde de Santa
Isabel, junto ao n. 349; trata-se á
rua Luiz Barbosa n. 98, (J 4280) N

VENDE-SE 
um .predio novo, com

todo o conforta á. construído com
todas as exigdeias da liygienc, com
bom terreno logar alto e muito sau-
davel, pela metade ido- valor, como
se provará ao pretendente. Negocio
urgente; trata-se com o proprietário,

rua Sá n. 139, estação do 'Knean-

Madureira, na
. 77, as

tiemfeitoria, de ires casas: trata.»
na mesma. (J 43*1») *<_

ViE.VDEM-SE,rua Domingas Lopes n.

VENDE-SE 
o confortável predio

da rua Visconde de Tocantins
n. ni. estação de Todos os Santos;
trala-se no mesmo. (4510 N) B

VENDEM-SE 
exccllcntcs predios

na rua S. loureuço, Nictheroy,
um grande terreno cm Icarshy;

tratar com o dr. Tolcntino de Cam-
ços, rua Theóphilo Ottoni fl. 83, 1*
andar, tel. 4.350, Norte. U393°)N

mEN-DE-SE uma casa com 3 quartos,
2 sala., e cozinfa, tem bonde a

porta Perto de trem. Kua 'Magcssi,
Inliau'ma, Preço de oceasião; trata.
se com o proprietário á rua Archias
Cordeiro n. 43, Engenho Novo.

(B 3-744) N

-DH-

LIGA
Das fabricas:

"S. Dtogo". . . . vv do MANOEL O. SOARES.
"Campo de Marte*. Ü. da BWIZ Ss COMP.
"LnzHanln". . . . . d* BASTOS & SANIOS.

ÚNICAS QUE UIO TEEM PREGOS
_.NEM PAPEIÀO

sSo encontradas na caso dos depositários geraes:

CRUZ Senha & Carvalho
Teleplione 0061 —Norte»

RUA DOS -OURIVES OS. —*— RIO DE JANEIRO.
£1

em todos os depósitos de primeira ordem

\r.ENDE-SE 
um bonito palacete com

f duas sala,, quatro quartos,, sale-
ta, cozinha, despensa, \V. C, baflliei-
ro e porão habitavel, com jardim na
frente e grande pomar, tendo
i8m,3S x 6om,-oo; para ver e tratar no
mesmo, á rua D. I.uiza n. 85. Inhau -
mo. Preço razoável (K4i34JN

(M 4506) N

A LUGA-SE. no paraisu doa »ub-
A.urbIos. excellente e saluberrima «(•
tuaçüo. Vilia Savana, Pctropolis dos
pobres, casas de 110$,» preço ue cise:
65$ o 70$; rua V. Nictheroy 60, Man-
gtieira, entrada do palacete Bianco;
exiiTC-sc porém; garantnda da oecupa-
ção; minimo, seis mezes; condição_inr
prescindi! et. 1403 M) J

, LUGA-SE, por 160$. o predio no-i
salas', electricidade; trata-se

vo, n. 18 da rua Francisco Ma-
itoeí, E,. dot Kiachuelo^ J5^ 91" 

""

ctor Meireles .13,

tiartos, -
.. rua Vi-

(3144 M)R

~~ISTOMAGO- 
FÍGADO EIMTESTIHOS

Digestões difíiceis, gnstrltes, d6r o peso no estômago,
vertigens, nsla, enterites, hepatites o todas os moléstias
do apparelho gastro-lntcstinal curam-se com o toLiAm
EUPBTICO do Professor Br. Bi-nlclo do Abren. — A
venda cm todas as pliarmocius o drogarias Uo Kio o uos
Estados. — Depositários; Alfredo do Carvalho & C.
—¦«£ i°, de Março 10.  "

Af.UCA.SE 
uma pequena casa. a

rüa- Senador Nabuco n. 320; preço
4o$i)òò;''" .). C4.ç_l___i_____i

SUBÚRBIOS
! A IdJGA-Slü casa moderna,
i *r-com. 2 pavi mentos,. yai-an-
tias, 2 salas, 5 quartos, ba-
iilielro, luz electrica, jardim,
dependências, etc; nn rua
Alice do Figueiredo 53.

(R 4015)M
A LÜCA-SÉ a casa da tua Tenente
ílCusta 337; as.chaves no.11. 317.

' (l38o M) J

\I.UO.\SE 
por 125$ .mensaes. . o

predio 11. 183 da ma, llouorio,
tm Todos os Santos, de doi, pavi-
jurn-.os. (1374 M) "

,A'U
Apr.

I.UGA-SE ou vende-se uma casa
própria para ncgocioí em uni dos— -i-.«|-.iu _—._ •»B~---F -.;¦ — - „

j.iclhi.res pontos dos subúrbios da tv
I'. Melhoramentos, junto n uma cs-
tação, tem asjua do Rio -Douro; para
informações a rua General tarnara
n. 3S3, com Nicola. (4590 M) K

A LUGA-SE o predio da rua
Ada Bello Visto 115, En-
genho Novo, com 4 quartos
duas salas, cozinha, grande
quintal, electricidade, etc. Pa-
ro ver o tratar uo mesmo,
com o proprietário. Alngúcl
1328000. (S 3129)M
ALUGA-SE a.casa da ma do Ro

Acha 11. 10. cm frente à estação.
(3017 M) lt

PYJAMAS
De «phlr e mourneltee; bêje eu
branca e flinell», ¦ 71500, 8)500.

9I500 e lofeoo
Para acabar

na. Casa Rio Triumphal
it — RUA DO OUVIDOR — 56

A LUGA-SE a caso do rua
ASouto Carvalho, 62; as
chaves por favor na n. 60, o
trata-so na rua do Ouvidor
n. 94. (4141 J)

ALUGAM-SE. 
duas casas, a 65$,

na rua Wcrne Magalhães n. 41,
Engenho Novo, tendo 2 quartos, duas
salas c mais accommodações,.luz cie.
ctrica, etc., próximo dos bondas V.
Isabel.E.' Novo, Lins Vasconcellos e
J-.strada de Ferro; trata.se na praçada Republica 333, cora S. Xavier;
Café Partas; tcl 5267. Norte.

(4767 M) R

ALUGA-SE. por iso$ mensaes, nm
bom predio. á rua Castro Alvos

(Meyer); informa-se no n. so das 13
horas em deante. (4793 M) J

ALUGA. 
SE a

Fevereiro n. 9,
casa da rua 17 dc

.-. -- — ,. Bomsticcceso, com
3 «das. 3 quartos, varanda cozinha,
fogão econômico, pia para lavagem de
louça, despensa, banheiro, latrina com
caixa automática, tanque pura lava-
gem, água cm abundância, grande ter-
reino todo cercado e bom capinzal;
aluguel rn$. trata-se na rua so dc
Junho vi-, (477G M) R

ALUGA-SE 
o bom predio da rua

Ceara n. 26, estação de S. /-'ran-
cisco Xivior. com duas salas, dois
quartos, cozinha, oorão habitavel e
todas as eoinuiudidadcs; aborto .de- 1
ás 5 horas.,'-:), VI- -. ¦:'¦ (4634 M) J-

ALUGAMiSB: 
casas; aÇíS -:*l_fc'fe

por iiie-»j'.\trara-,c- rtia.-.-IIesfBiic
Sclienl h. 7, E. "dc Dentro. (39>6M)J

A CU A DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rlieumitismo, Eczemas,. Ulccras,
Tumores, Escrofulas, Dores musculares e ósseas. Do-
res de cabeça nocturnas, Ulccras do Estômago, etc,
sc consegue com o

LUETYL
Poderoso ontisy-
philitico. Eliint-

nador da, impu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto cx-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração!
etc.) Peçam prós-
pectos. Vcndc-se
na, boas pharma-
cias. Preço. 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gomes
Freire, 99. T.
1203 C.

VENDEM-SE, 
no Mey.er, doi, pre.

dios" em centro de terreno, por
8:000$; trata-se ai rua de Cacham-
by.n. 1. (J 4-'34) N

TTENDE-SE nm terreuo pega-V do ao predio';¦&¦¦ rua Palm
Pamplona 48,. aondo está a
chave,, fica cm' canto do rua;
trata-so ú rua do Ouvidor 94,

(S 3723)N

YENDE-SE 
a tres minúto9 da es-

tação de Anchieta, uma boa casa,
com bom terreno cercado, por 2:300$;
trata-se com Mello, barbeiro, na nies-
ma estação. (J 4-193) N

ÊNOEm-SE duas 
' 
casas assobra-

dadas, com dois quartos, duas sa-
Ias, cozinha, 1uz electrica, ogua, etc.;
trata-se- na Casa Imcas, av. F"s59.-;
ns. 36-38, negocio de oceasião. £>

FINADOS
Roupas pretas, Chapéos, Qrivatis e

mais utigoa para Homens,
ttapue» e Menino».,

A PREÇOS BARATISSIMOS
Casa Rio Triumphal

S6 — RUA DO OUVIDOR - 5*

ATENDE-SE o deposito dc pio da
IV rua Barão de Mesquita m. 488, for
zenda bom negocio. Trata-se na pra-
ça Tiradentes 73, sobrado, cora o sr.
Fonseca. (3649 S) S

VENDE-SE, 
em Jacarépaguá, uma

boa chácara para família de tra-
tamento, a casa 110 centro da terreno;
trata-se «a mesma, com ó próprio, pon-
to de 100 reis, rua Emilia n. 1 D.

(R 4605) N

VENDE.SiE 
um solido predio, com-

plctamcnte reformado, com porio
habitavel, jardim e quintal, na rua
.Bittencourt da Silva -n, 69, onde se
trata, a*, do Riachúelo. (R 46ií) N

VENDE-SE,frente
em Cascadura, cm

_ „ estação, esplendido pre-
dio, bellamcntc ajardinado, com todas
as commodidadés exigidas cara con-
forto de uma familia. Preço 10:000$;
trata-se na avenida Passo., n. 91, so-
brado, das 141I2 ás'iü horas. ',-•-,

(J 4310) .N

VENDE-SE.' 
na rua Oínne, -Filho

n, 6, -Circular da estação da Pe-
nha, uma boi casa nova, com doi,
quart09, ilua, salas, grande tanque,
w. C, 4om quintal, jardim e luz
clcctrica, por 4:000$; ver e tratar na
mesma. (R 4599) «

VENDE-SE 
«ma mobilia de sala de

jantar e mai» um giiarda-cafaca,
nreia mobília de «ala de visitas, tu-

do muito barato, assim como outro,
utensílios de uso doiucjtico; na ma
.Sete de Setembro n. 209, sobrado.

(446S O) S

MTU1II HS PuLMtfS -1
Cora rápida oom o

PEITORAL MA 1NH0
Kua 7 de Setembro, 180

,VI!:»v UI
ENDEM-SE por preço bawtlsjtme

VEX-DE-9E 
um terreno de 10X50,

bem cultivado,'. com uma .pequena
casa de páo a pique, com sala, quar-
to e cozinha; rua Fernandes di Civihi.
n, 22, Vigário Geral. Preço }oo$ooo.
Per menos nada. ' ' 

(J4733)'N

VENDE-SE 
uma casa com grandeterreno todo plantado de arvores

e com um lindo jardim na frente e
dos lados, todo cimentado, lem es-
goto ei muita fartura d'.igua; a caso.
c nova, porém, pequena; tem varan-
da do. lado. Preço 8:000$; na ruu
G.ulncza n. 78. Engenho de Dentro
pôde ser vista. 1 qualquer- hora.(5I4-* N) S

Collarinhos- e Punhos
de Linho

Collarinhos, dúzia. ;$6oo e. . n$Goo
Punhos, dúzia. ........ i4$ooo

Fíití» linuiilar ti r pen temente

a GASA RIO TRIUMPHAL
56-RUA DO OUVIDOR-36

\7"ENDEM-SE baratos, preço, de
v oceasião, bons predios, nos bairros

de Botafogo, Tiiuca, S. Christovão,
Vilia Isabel, Andarahy c ruas trans-
versões, Iladdock Lobo c Conde de
Bomfim: terrenas nas r'uns Mariz c
liar ros e N. S. de Copacabana; tra*
ta-so ua r. do Ouvidor 10S, sala 3,com o sr. Cândido. (4215 N) J
T7IE-XDE-SE um predio na estação

v do Mcyer, 110 ccnlro dc terreno,
medindo 11 por 60 de fundos, 3 rua
Miguel Ângelo, tendo dois quartos,duos salas, etc; tralar na rua da
Carioca 11. 51 (1» andar), com o sr.
Pereira. Preço 5 :ooo$. (J 3984) N

VENDE-SE, na plttorcsco c
V. saluberrima parada da Pra-

ta (Jiicutiiigii), uma Iluda
chocara, dÒ 60X100, toda
plantada do magníficos enver-
tos do lni-anjelras o outras ar-
vores frutíferas, como sejam:
mangucirus, abacatelros, etc.
Terras exccllcntcs para as
mais variadas culturas. Qua-
tro poços abundantes d'agua.'Duas casas, sendo uma dc
ngrndabilissima morada o ou-
tra para depositado animaes,
utensílios, etc. A proprledado
fica entre duaS estradas dc
ferro—Linha Auxiliar o E. F.
Rio d'Ouro—distando da pri-
meira tres inluutos. Ver o
tratar com q sr. Pedro Vieira,
na mesma partida, cm freuteá
estação. Nu vendo, incluem-se
ferramentas, utensílios domes-
ticos o um confortável fogão
econômico. Preço módico.

(S 4122) X

VENDE-SE 
o novo' c solido .predio

da. rua do Mattoso «, 97, para
familia de tratamento, por 42 con-
tos. Custou 60 contas'; trata-se no
mesmo. (B 3.756) N

Miguel Brag», especialista ein tx-
tracção de calíos c unhas encravados,
sem dõr, etc, r. Ouvidor 165, «ob.
T. N. 1505. Aos domingos atten.
de chamados a domicilio. Telcph.
Norte 2659. __^

VENDE-SE 
& rua Nora, Pcdregu-

lho, alguns lotes dc terreno para
todos; trata-se na rua Buenos .Aires
n. 198. (4535 N) R

ÍTjTENDE-SE i rua Dr. Piragibe, 11111
V terreno dc C por 17; informes e

tratos á tua Buenos Aires 198, dos
13 ás.18. (4326 N) R

VENDE-SE 
á rua Frei Caneca,

canto da rua Magalhães, um ter-
reno de 4 por 17; trata-se na rua do
Hospicio 10S. (4537 N) R

I A LUGA-SE o novo armazém, pro-
iVprio para oçouuue 011 qualquer ne-
xoeio; na rua Maria Lniza n. 73-
lionde de Lins dc Vasconcellos.

(4191 M) J

IA 'LUGA-SE uma casa boa, i rua
lA.Ur. Dias da Cruz n. 823, trc3
«martos, duas salas, água e luz, a
dois minutos do bonde da ?ic*wle-
Aluguel, 70$ooo. (4603 M- U

0$, com
na

Ra-
(4239 M) R

ALUGAM-SE 
boas casas, a 50$, (

2 quartos, 3 salas. cHxtrbndadc;
íl-lstroda da Penha n tulo. h. dç

CHA' DE MINAS B
Ü (Legitimo Chapéo de Couro) g
g Deposito: Uua dos Ourives 54 H
¦!iMMjiei»íag»awi»iiM»«ai
ALUGA-SE 

o predio da rua Con-
selhoiro 1'crraz 88. duas salas, 4

quartos c bom terreno; chaves a rua
Cttbúçú 49-A. e trata-se a rua Dias da
Cruz 96; aluguel 1,2$. (3037 M)J

ALUGA-SE 
cm casa dc familia um

quarto com pensão, a um cospl
de tratamento; na ma Dr. .Dias.-da
Cruz 337. Meyer. ...oi.vtJA

ALUGAM-SE, 
com carta de fian-

ca. boas casas para moradia, na }:¦
Ramos, n Sfí. 60$. 65*.. e -7?$; .tem
ogua. luz. W-C. e (iiuiiUl: trata-se
110 mesmo logar, a "Vilia Andorinha ,
omlc retão os chaves. (3343 M)K

AttUGAM-S-! 
boas casas novas, por60$. "65$ c 

'70$, 
com s salas, 2

co,-' lavatorio. cozinha,
ihuvci:

terraço,- lavatorio.
chuveiro, bom quintal,

mos.

AH.UGA-SE 
boa casa com trc3 sa-

Ias, c tres quarlos, luz clcctrica
t fogão a gaz, pintada c forrada dc
novo; .na rua de S. Cabrlcl 11. Oo.
iMeyer. (41S6 M) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

niiarlos.
W.-C. u>m
cada caia tem 2 entradas, servindo
oara 2 famílias; á rua Silva Rego 35,
Riachuclo. junto aos bondes' linha
Cascadura. (3971 M) J

ALUGAM-SE 
uma sala e um quar-

to, na rua Capitt-lino 16 Rocha
aluguel .*o$. (4800 Mj i

ALUGA-SE, 
por 50$ mensaes, uma

casa, pintada de novo: duas salas
e dois ai.nrtos; travessa Barros Leite
n. s_. t&taç/io Quintino Bocayüva; a
chave tn armazém do sr Firmino;
carta dc fiança. (3965 M)l

_%V' li fd>^

ri V >_ât^ c » 3

«•çj-jm ¦ tfc-^tri-ajats-a-.

cP
TUBERCULOSE e mais mo-

lestias inftHto-contágioa

Üuereis ^t\Vevitar ,_ft\V'\^ ¦ li
*i O. Alugn-se, compr;i-so e

fiWi vende-so miiveis. Grando
lis—o. ^«5. íabric-i de colchüss e movais

ff^L» lt. dot; ttet.. \s.55o51
fiÇj/^ Telephone 5591 Contrai
\> COHREA DA SIL.VA

Os verdadeiros levam a marca acima. Preços communs

\r-ENDEH-SE na "Vilia Pavn-
V na" cxceUcntes lotes do ter-

renos cm pequenas prestações
do 5$ cm demite. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens do Linha Auxiliar do
Rio d'Ouro o procurar cm
freuto ú estação da Pavuna o
escriptorio d» Companhia Pre
dial. Prospectos e plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dego n. 38. _________________ N

VENDE-SE 
uni predio com «inc.o

quartos grandes, duas solas, devi-
sitas e de jantar, grandes, com gran-
de terreno com i.,8oXuo de «-"om-
pridò, próprio para grande chácara de
frutas e flores, com bastante água,
esgoto e mais pertences, bondes a
porto, a linhas, 3 minutos perto da
estação dc" Todos os Santos, a rua
Senador José Bonifácio; informa-se
na mesma rui n. 81, armazém, 1

(R 3373) N 1

VENDE-SE 
uma boa casa, por

4:500$; .pôde ser um» parte em
dinheiro c o restante cm prestações,
conforme se combinar; a casa .tem
dois quartos e duas salas, cozinha
com fogão c pia e abundância d'agua,
tanques para lavar; rua André Puno
n. 64, estação de Ramos, dois rnlnu-
tos da estação. (R 4598) N

•V um dormitório de peroba dam,
novo (6 peca») e mal» um psicbí, um
guarda-vcttidoa e um guardi-casaca;
m rua Senhor do. Passos n. 4.-!oj«-

(3831 O) S

COFRES
Vendem-se 4 dos melhore» fa-
bricnntcs, por metado do vnlor
Rua uruguayana 148, esqui-
na da do Thcophiio Ottoni.

VENDit-SE 
um automóvel, de bomfabricante, completamente refor-

mado; trata-se na earage Opel. rua
Marquez dc Abrantes 60. (4135 0)í

VENDt-SE 
uma linda mobilia, os.

sento o encosto de palhinha, ita.
linn.i, 100$; bom cuarda-vestidos d,
desarmar, 4í$: um etoger de cniiclln,
espelho lissaute. 70$; um Ki1.1rda.pra.
ta criioI ao etager, 75$; comas, uiosol
e mais'n'oveis, na rua Mariz c Bor.
ros 354. (413.1 O) S

VENDE.SE 
nm bonito piono fran-

cez, muito barato, de particular;avenida Passo» a. 30, loja de eleetri-
cidade.

XTENDEiSE por motivo dc mudou-' V ça, uma mobilin do peroba, esto.
fada, constando de nove peças parasola de visitas. Preço, 110$; na ru,
Corrêa Dulra 170, Cattcte. (484(iO)R
TTENDEM-SE 3 magnificos poriüe,V, dc ferro, completamente novos t
para ovr e tratar, ua rua do Rosário
74. Banca Loterico. (4877 Oj S
TTiENDIE-SE um açotigue em um

? dos melhores 'poutüí do Mercado
Novo. Vende-se diário 6|.| de carne;
?rata-se á rua Bencdioto 'lfyppnlitii
II. 158. 0 3977)0

VENDE-SE 
uma mobilia paro bar

beiro, ,por preço módico; na rua
Anna Barbosa n, oS, ..Mcyer.

(R 47«3) O

VENDEM-SE 
tres bicyclct.is iugle.

zas, .pouco usadas, por 50$, (>o$
c 70$, c tem uma pira menino: rua
do Cattcte n. 105, loja. (R 4786) O

ViENDEM-SE 
uma cama com eol.

chão, utn guartla-casaca com espe*
lho c uma níachina Singcr, tudo em
bom estado; ver e tratar, avenida Sal-
vador de Si a. 36. Preço i.-o$uua.

(J 434S) O

vos e usa-
^r.ENDEM¦SE 

fogões novos1 dos; ru» dt iPraitih» n. 44.
<J 48--6) O

VENDEaI-SE 
um liom cavallo

sella e duos vacca, com., crias.
de

dindo muito leite; na rua Tenente
Costa n. 100, Todos 4» Santos; porá
ver e tratar ate ás 9 horas. .

(J 48.tO O

VENDE-9E 
um» vitrine inteira pa-

ra porto, ou .troca-se por alscs
metro, de armação; rua Urumavan»
n. 133. (R 394") 9

lc

YENDEM-S.E, 
i r. Iladdock tob»

n. 417, casee» de canário, jrora-
ptos para reprodueção e cãe» roj-
Terri,;»", puro sangue. (R304OO

O BOM FUMADOR dl 1*1* IM NBI
PAPEL lOMtli.

I* IRADrlSTElH trem - tkUt
fiiiKiniu iitian rmtu.ui

uun:„ rtiirai imr.tir., __.
ptr* PAPEL d» CIOABMS'«m KftniM e: BUMnu

fir* ee Coetimo
loudrn 1909— Ttmn tíH&Zas

FUMADORES, tt\j\tn m todjMiJ_______ Zíg-âg

VENDEM-SE 
duas casas; na tra-

vessa Oliveira n. 37. ,Sara0_»\ „(R 4587)»

VENDE-SE 
uma linda casa .nova,

própria para residência (particular,
com lindo jardim, grande pomar e
grande quintal, a rua„ Uruguay; tra.
ta-se á riia- Sete dè Setembro ti. 40,
cora o ¦ proprietário, Negocio directo.

(B 3I34)N

Ipotengia
Esterilidade,

Keurastlienia,
Espermatorrhúa.

Ouro certo, radical o rápido
Clinica electro-medica, espe
ciai do

Dr. Caetano Jovlne
das Faculdades de Medicina
de Nanole3 e Uio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sob-ado

ALUCA-SE 
uma boa casa cm Del-

Cas t ili o I*inha Auxiliai* para fa-
milia de tratamento; . iuforma-se na
rua do Livramento 307. sobrado,
Saude. (464 M)I

ALUGA-SE. 
por 81$. no Mcyer,

uma casa com tres quartos, duas
salas, cozinha, desnenso e quintal;
trata-se na rua Torres Sobrinho 19.
(Meyer). (4633 M). J

kmhm

V/liNOlí-SE, á rua Paul» l-rei-.as,
V u.u terreno, -de i:.t<i alcrrado;

iiiíoru-.a-s- c troto-sc rua Hospício 198.
(4130 N) S

\T,ENDEM-SE: ó rua Santa Clara, 3
V lotes do terrouo. de .i.rxso coda

um; trala-so á rua llospicio 198. das
13 ás 18. (4139 N) S

ALUGA-SE 
por 90$ o casa 113 da

rua Dr. Ferreira Nobre (Mcyer);
chaves no n. i-n, tendo, r-oróo habi-
tavcl; trata-se na rua Rodrigo Silva
11, 10, 3" andar, entre Assembléa c
S. José. (4036 M) J

A todos
os que sof-

f r e m de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

dc curar-se. EN-
VÍKM PECo^CÒÍVrKIÒ, em carta fechada — nume, morada,
symptonias 011 manifestações da moléstia. — c sello para a re-
(-posta, que receberão i.a volta do Correio. C.-irt:i« nm IX
S1VKIS — Caixa do Correio, 1125.

IS INVISÍVEIS
8.'. IV. H.'.'

livre de qualquer retribuição, os meios

Cartas aos INVI-

A I.UGA-SE a casa da rua Dr, raulo
rV.lc Frontin n. 51 (antigo Morro do
.Senado); as chaves estão na mesnía,

(*,õíso Kl) K

IA LUGA-SE um gronde predio com
Aporão habitavel, na rua Souto
Carvalho n. 45; as chaves para ver
i,.i mesma rua 11. 38; para tratar na
ru.i General Câmara n. ibl, coni
Custodio Barres, fica entre Sampaio
« Engenho Novo. Aluguel, 320S000.

(4 
¦''5 M) J

APROVEITEM...!  ,
APROVEITEM...!

Últimos dias... j
<")< preços baratissimos da Liquido-

c,m Final Do. Ba.rateiro Estabeleci-
monto dc Alfaiataria, Fuzcndas, liou-
ias feitas. Roupas brancos, Chapcos
e (Blros ortisos de hoiutus c mc-

Ò Rio Triumphal
56 - RUA DO OUVIDOR — 5°

ALUGA-SE 
ou vcndc-se um novo e

espaçoto prodio; ag-.u c,-;lu»,:«.lc-
ctrica cm todo tllc grande jardim o
terreno cem 55 m., todo arborizado,
muito barato pela urgência da retirada,
na rua Magalhães Couto <U Proí'lu,5
á estação do Meyer. (441; M)K

àLUGAM.SE 
predios, a 53$, 50$ e

70S mensaes, com 1 2 e 3 quartos,
cini electricidade. perlo do estrado de
ferro coin bonde á oorto; para ver e
trotar", tua Assis Carneiro 130

(4:36 M) R
..._¦ ¦ m -.-— r ¦ ¦**' ' -.— .—¦¦«

na rua Braulio Cor-
eiro 11. 69, cosas novas, ocoba-
d: construir, forradas

Muitas, por orççoj

ALUCA-SE 
a raso assobradada do

rua de S. Luiz Gonzaga 11. 30o,
(íroptia para pequena familia de tra-
lamento; trata-íc na rua Visconde de
Inhaúma 11. 38. (3303 M) J
¦,*l M A,.¦*tAf*.,rttA(_^,A,i,__t_*.|A,_t) A, «,_.(_.,.*»_.,'
nr.r.—¦rr.--.tr,tr.-f^.r;.r1ir;r,-1-,-.r:,-|-r.r;.^

(i><sRHEÜMAT

Tira ua cabelli/í superíiuòa ilo ro»
to, collo e liraços. Encoutra-si* nas
casas : JJazin, Mcrniany e Cirio.

Compra e venda ds predios
e terrenos

CASx\, 
compra-se uma para pe.

quena familia, tle 5 a úcontos,
sendo melado á visto, c o resto cni
prestações, offertas á Avenida Kio
Branco, uo, Café S. Paulo, com
Alfredo. R 45,86

COPACABANA. 
Vende-se um ter.

reno cm prestações'; cartas 110"Jornal do Commercio", a A. ii.
J 457--

FERIDAS
dartliros,

eitipl.
jènsí

eczemas, sardas,.
pannos, comicliõcs, etc, des-
apparocem irapidaiucnte usan-
do Pomada I.iizitana. Caixu
i?ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
11. 62 (Largo do Rocio.

\ "ItO

V.l-INDK-SIC 
ura preJio 110 rua Ca-

rão do Bom Retiro (coso de ue-
gocio c para familüi). .Preço 7:000$;
trata-se á rua da Carioca n. 51 (1"
andor), com o sr. Pereira. (.lj'j33)X
¦Ç/EXDKM-Síí duas c:is.is meio os-

V sobr.idad.15, quasi. novas,, em lo-
íjar saudável, com. dais .íjuartos, duas
salas, cozinha, banheiro, tanque, W.
C, quinlal com gallinliciro, com jar-
dim na frente c gradil <b ferro, gaz
e Iuü electrica; para ver c tratar na
r, Arclüas Cordeiro ^oS, estcçüb de
Todos os Soutos. (.1 3-J7ff) N

VTiENDEM-SIE: um., prodio com. lo-
V ja c sobrado, rende 320$, preço

35:000$; outro, de esquina, na mes-
111a rua, rende 380$) preço 43:000$,e outro bom predio, á rua S. Frau*
d]-co Xavier, por -45:000$; trata-lse
á rua da Carioca h, 5:, i° an.hr,
com o sr. .Pereira. Ü3oS7)N

T7I-GN-DÉ-S15 o predio da rua da
-Gamboa n. 35: Tendendo por con-

-trato 310$. Vcude-se barato; na rua
do .llospicio n. 78,'com Arthur.

(J 4303) N

T7 ENDEM-SE cm prestações
magníficos lotes do terras,

110 rua. Silva Tcllcs, cm Copo-
cubana. Trata-se na rua da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. X

YI-XDEM-SE, 
na ruà Nazarcth,

Boca do Matto, Mcyer (bondes de
Lina de Vasconcellos), bons lotes de

1 terrenos, promptos para construir, ten-
.do 10 metros de frente por 44 do
I fundos, juntos 011 separados; -trata-se
1 com o .proprietário, á rua Primeiro.
I de iMarço n. 12 (loja), teleplione
I n. 3.599, Norte. (S 3377) »

VENDE-SE 
uma casa, metade â

vista, metade a prestações, com
dois quartos, duas salas, cozinha, água
e grr.-idc terreno; na rua Rio Branco
n. 78, estação dc Ramos. (J431ON

VENDEM-SE 
armaçíes, lialcSes. cí-

pa9, mesas para botequi.s e utensb
lios para todo, o snegoci09, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a prcoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 47.

(S 0153) u

VENDE-SE 
papel pintado i «na de

Hospício 190, as. compras sao íei-
tas a vista e «tada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araújo Silva. (1331 O) J

VIENDE-SE 
meia mobilia pare ,ala

do visitas, composta de 11 peças,
dc jacarandá, com frisos dourados, ca-
tylo iiioder,no. Preço 170$; na rua
Visconde de Itauna n. 137, prataOn-
ze de Junho. (J 4366) O

TRASPASSES
TRA9PASSA-SE por motivo de cal.

da para Europa, uma pequena
casa bem mobilada, e toda alugada.
Preço módico. Trata-se na Avenida
Mem de Sá, 38, sob., das 11 á 1
hora. (3648 P) J

PASSA-SE 
ou admittese um soei»

liara uma pensão no centro da
cidade; trata-ie na riu do Ouvidor,
108, sala 3, com o ar. Cândido.

(4453 P) J

TRASPASSASE 
um» boa caea de

barbeiro, 110 centro, pela melhor
offerla; o motivo c o dono ler ou-
tro negocio e não poder estar á tes.
to; informa-se na rua da Quitanda
n. 174. (4315 P) K

Tracr.ncaa.cA um sobrado nairaspassa-se „_,, _._,«, ,,e Sc.
tembro, completamente raobilado e
dividido ein escriptorios, que estão
todos alugados, dando os aluguei,
para pagar a renda do mesmo, ticau-
do de giraça para o alngatorio, sab
de espera, quarto, tala de jantar, có-
pa, cozinha, dispensa e área. A sala
de jantar e espaçosa podendo servir
para pensão. Veudem-se algumas má-
chinas e accessorios de massagens e
embeUczamcnto do rosto, ensinaiulo-se
a trabalhar com as níachina; c outros
misteres deste gênero. Motiva este
ttasoasse o dono retirar-se. desta ca-
pitai. . Cartas a Estrella, neste escri.
plorio. (6167 P) J

TRASPASSA-SE 
um bom armazciri

dc seccos e molhados, livre c dçs*
embaraçado, fazendo bom negocio e
pagando pequeno aluguel; iuforma-se
por favor 110 Largo do Kosario 33 a
34, com o sr. Abel. (P4900) S

VENDEM-SE 
um seliin completo

por 35$ c uma machina de fle por
15$; rua Portclla n. 278, Madureira.

TRA9PASSA-SE 
«una tinturaria <-in

bom ponto, fazendo bom negocio,
ó rua Lavradio 9. (P4136) J

ViENDEM-SE 
um guardadouça, um

guarda-comida, seis cadeira» e um
grupo austríaco; á rua Alice de Fi-
gueiredo n. 90, Riachúelo. 0 3647)0

ViENDE-SE 
um botequim livre

desembaraçado, á rua
Marinho n. 39,

 e
. -Fernandes
Rio das Pedras. „

(J 4»33) O

VENDE-SE 
um café caneca e bote-

quim, ,0 melhor da capital, ou. ad-
milte-so sócio; uifornmçflcs. no praia
de Botafogo 494. casa Sereia.

(4483 0) M

X/MvNDE-SE a esplendida casa da
, rua Pio 1'crro 11. 37 (Inhaúma),

com dois quartos grandes, duas sa-
Ias, cozinha, despr.isa, W. C. c bom
terreno todo fechado a' zinco, con-
strucção moderno. Preço bãratrssimo;
trata-se com o dr.., Soüré, avenida
Rio lUr.inco n. 137, 2» ondar, das 13
ás 14 horas. (J 3989) N

Ven.de.se 
um

com 4. frentes,.
grande terreno,

 á rua Uruguay;
para tratar i rua Sete dc Setembro
ri. 4o, loja. Negocio directo.

(J 3135) N

' 1'VDi-.-Slv por 5:000$, parte ;çm
V^prestaçücs, a casa da travessa Sou*

res Pereira n. 34, Piedade, fim da
rua Assis Carneiro, centro de ter-
reno de 11X35; tem 4 bons commo-
dos; trator cm Todos os Santos, rua
Augusto Nunes 11, 44. (J 3930) N

SriíNDEi:
V dada. c.

¦Si$ uma chie casa assobra-
_. com porão habitavel c tuilos

03 requisitos da 'liygiénè;1 terreno com
arvores frutíferas, jardim, duas eii-
Iradas e gáraíge, Preço dc occasifto,
na rua Vaz de Toledo.' cinco niihu*
tos da estação do .11. Novo; trala-se
na rua Uruguayana 11. 3:. (J437ON.

VilíNDIC-SE 
uni rifagiuficõ predio,

de eonstrucçao nioderna, quasi
concluído; trata-se á J rua José lloni-
facio n. 45, S. Domingos, Nictheroy.

(B 41 iS) N

C10MPRAM-SE 
.prédios nos birrc.3

' da -Cidade Nova c do Estacio de
Sá, aida mesmo que precisem de
concerto. Trata-se á rua Dr. Souza
Neves n. 33, das 10 ás 13 c das 17
cm deante. (N4?So- R

li'do qualquer natureza
i-doi-es cm geral. — R11EU- tg
•ríMATINA — do Adolpho |
ií-Vasconcellos. — 27, ruo 3>
pá Quitanda. (S 3834) %

COMPRA 
e venda de prédios, cm-

presta dinheiro sobre hypotliecas,
na rua UriiRiiayana 8, Tclpep. 53.16,
com Michaelki. («4770)11

A LUGA-SE oor 90$. á familia de
ii.regul.ir tratamento o oredio novo
da vilia a rua Marechal Machado Bit-
teucourt 04. Riachuclo: tem excellentcs
acconunodíções c um bom porão: trata-
se no predio 10 da vilia. (4498 M) M

T.UGAM-SE.¦ A I,U(
-^Vdeir

as soa-
modiecç** irat.i-se

(3580 M) R

A LUGAM-SE, á rua Barbosa ns.
41X71. 75 e Sj, Cascadura, os predio,
com todis as commodidadés para fa-
milia. a 50$. (4827 M) J

wsms Dt uni
Curarapi lacotna

INJECÇÃO MAIU3JHO
ltua 7 de Setembro, 188

A 
LUGA.SE o casa da rua Boa Vis-
ta 39, estação do Riachúelo; os

cliavps estão no 37. e trata-se na rua
dos Ourives 88. drogaria. (3833 M)S

CONSTRUCÇOES, 
Hypothcc.is com

H: Brethlay, i° de Março n, 53.
3o. Tcl. Norte 390, das 2 ás 4 ho-
ras. (S4S23) J

COMPRA-SE, 
directamente do pro.

prietario, uma caía para pequena
familia de tratamento, com bastante
terreno e a3 accommodações necessa*
rios. Prcferc-se em Santa Tlicrcza,
Engenho Velho ou Tijuco. Ofiertis
á caixa do Correio 1957- (Sji36)S I

Wf_«r—¦_¦—,_¦_;__¦__.

COMPRA-SE 
até 40 contos —Uma

casa bem perto da estação do
Mcyer, cm logar alto, com 3 a 4
quatros c mais dependências, de boa
eonstrucçao e bem conservada, e:u
centro dc regular terreno. Oiícrt.is
a E. Dezonne. Altos da Conícitana
Japão — Meyer. (4400 N) tt

COMPRA-SE 
até to:ooo$ooo, uma

casa de con-strucçõo moderna,
com J quartos, 2 salas, dispensa c
quintal, em ruas transversaçs As de
S Krancisco Xavier e 24 de Maio;
não se acceitam intermediários. ç.ir-
ias a A. M. J., travessa S. Salva-
dor n. 33. (4547 M M

V-

COMPRA-SE 
um predio em centro

de terreno, porão oito, ate so
contos; rua S. José n. 113 — Fliar-
macia. (25S4 ?«J

LINHO LINHO LINHO
2Pa,x*tlcla.B -para. fara-lllas

VENDA A PRESTAÇÕES
Leopold Strass

SOS, AVENIDA RSO BRAHOO - Sala, 3
Tlâ-fl&riIUJSlS » JSOfiTE S341

XAROPE BE 8. BRAZ
Cura tosxos, brouclilto, çoQj.nelu-

clio, tuberculoso e astli ua. Tomai-
o é tor certeza, de estar curado.
It«:CÜSE 0j< OUTUOS BON S
XAROPES que vos níTerecotu.

Preno do vidro 2p)0
Exija o de S. LfíRAZ

Drogaria Btrcollos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 01 i nyrv
Marechal Floriano, 55 f. l\L\J
Asscmbléa 3i.. ....->.! '

TíN.DE-SE uma casa i rna Luiz TTENDE.SE un-a (jasa.com duos sa-
V los, dois quartos,1 banheira, pomar,

jardim, etc.; na rua. Diamantina 114.
Trata-se na mesma, com o propricta-
rio até ás 9 horas da njanliâ.

(454fi N) M

ViEXD.l-1-S'E 
cm -leilão,, quinta-feira,

26 do corrente, ás 4 1I2 hs. da
tarde, um hom e saudável terreno,
cori] bonitas vistas,' na 1 Tijuea, rua
Maria Amalio, jur.to ao predio, I3_,
entrada pela rua Uruguay, pelo lei-
beiro Igleslas. que lem a planta em
«imposição, conforme*' "áuaimcios nor"Jowal do Comniercio". (JóiSo)N

\r,-ENOEM-SE cm Engenheiro Nel-
va, por 5005, sendo-' metade a

vista e o resto em prestações meusaes
de 10 •I", terrenos com 50 metros
de frente por 100 de fluidos, pro-
prios .para chácaras, por se acharem
situados na fralda da Serra e proxi-
mos da cachoeira de água potável.

(N 1978) R

VENDEM-SE nas rnns Jar-
dim Botânico, Oitis.Magno-

lins, Accacias c outras, cm
prestações mensaes do 70$
cm demite, magníficos lotes
de terrenos cm ruas recente-
mente abertas o ondo já exis-
tem magníficos pnlacctes. Os
preços variam desde 2:500$
o loto do 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia I
Predial, r. Alfândega 38. N

Água Sulfatada Maravilhosa
CONSERVA A BELLEZA DA VIST A~

Cura e prevlne toda a lnflaaunação
ÚNICA PREMIADA NA EXPOSIÇÃO N CIONAL OE l»08

A' venda cm todas as boas Pharmacias o Drogarias '
DEFS_slOS 

GRANADO I C. BIO DE JANEIRO

ViENDEM-SE 
por 14:000$ dois ma-

Kiiificos e vastos predios. em Ri;.i-
cliucio, tendo grande, terreno c dando
boa renda; trata-se
bosa 11. 34. Meyer.

rua Ãnna 'Bar*
(j4i84)M

VENDE-SE 
um magnífico terreno,

i rua Real Grandeza, esquina da
de Mcnna Barreto, 30 metros de
frente por 15 dc fundos, todo ou cm
parte; para tratar com o dr. Laccr-
da, á rua do Hospicio n. 43, sobra-
do. da 1 ás 3. (J 339°) M

VENDEM-SE cm pequenas
V prestações mensaes, lotes

de terrenos do 7 o 8 metros
do frento por 44 do fundo,
situados na rua Araújo Limo,
esquina da rua Barão de Sles-
quita, Andarahy Grande. Tra-
ta-se ua Co-iipanhia Predial, &
rua da Alfundcga 28. N
XTENDEM-SE um predio e uma ave-

V nida com quatro casas, no começo
da rua do 'Riachuclo; trata.se com
Arthur, r. do llospicio n. 78.

(J 4202) N

Carneiro, próxima á rua Dr. Ma-
nocl Victoriuo; tem grande terreno,
duas salas c dois quartos; trata-se a
rua da Quitanda ti. S3, com o sr.
Cardoso. -Preço 7 centos. U 4021)'."-

Corrimentos
Curam-sc cm 'ò dias cora

IujecçãoMarinho
Kua 7 do Setembro, 186

VENDE-SE 
um esplendido t-redjo,

i

VENDE-SE 
ou aluga-se por, contra-

to. um bom predio, com tres quar-1---,-v
tos. .duasE salas, saleta e n-ais depcn- 9.^3-^4
dencias, S rua M-jjor I-on-eca n. »,
nonto dos bondes dc S. Januário.

(3<)39 N) S

VENDE-SE 
o predio da rua Dr.

Maia Lacerda n. 53. P°r ("W
de oceasião; trata-se na rua Cacham-
by n. t. (J 4333) -N

IfríENDlE-SE por 4:500$ o predio da
V rua Bàbylonia n. 3, próximo a

rua liarão dc Mesquita; trata-se a
rua de Cacluuiby o. 1, 

Çijçyer.-

no centro de terreno, dç constru-
cçõo niodcnuj em Vilia Isabel, tendo
tres quartos, duas salas,;.um quarto
para creado, varanda ao lado e mais
acrônimo loções. , medindo o terreno

ms. dc tunJos. Preço H
contos, ou pela melhor o.fferta; para
ver e tratar á rua Primeiro de .Mar-
ço n. íó, Cosi lrortc, com.o sr. A.
Cintra. (J 3975) N

TfEXDE-SE uma casa com grande
\ terreno, próprio para uma fajn-

ca ou avenida; tia rua J«ckc^t-luu
n. 335. ("R 4760) N

Vlv\DFiM-SE 
baratos os bons pre^

di. s dó rua do
101: tratar com o ... 7..0.0.V

Ro;-ario, _.», »«b.. u as 5. tJ4:>Jsí»11

Chichorro, 99 e
r. Carmo. r. do

"ITENDE-SE uma casa assobradada
V com quatro quartos c mais acconi-

modações; ua rua Senador Euzebio
11. 303. (4505 N) M

VENDE-SE 
uma-propriedade e.-r

Merity, com duas casas paro nc.
gocio, casa para familia, toda forra-
da e assoalhada e mais duas casinhas
para aluguel, grande pomar, tendo
outras mais beinfeitorios; o logar ji
tem ogua e breve hu electrica. O mo-
tivo c o proprietário ter mais dois
negócios; ponto excellente para com-
mercio, dislante 8 minutos da e.-ta-
çüo; \-cr e tratar com M. Lomba.
Preço iíuícq 7:ooo$ooo. í^__________

üfiENDEM-SE terrenos a So reis o
V metro quadrado, em grandes áreas,

próprios para sítios. cbacaras_ e ca-
pinzacs, com agna para irrigação, ser-
vidos por tres estradas de ferro; tu-
formações á r. G. Câmara. 296.

\TENDE-SE por 8:000$ um csplcn.
V dido e espaçoso predio, cm Ria-

chuelo, tendo grande terreno, jardim,
electricidade, etc.; trata-se a-rua An-
na llarbosa n._24, 'Meyer. J 4'83) •>

Ede L ««toHW
e dizei a Ioda aqenlelQHUHH
que os DOCES e RWj|lt_i
BEBIDAS da WfWBlim
NINHAUSINA 11

SÂOrEnOSPORMÂODEHESM|

VENDA DIVERSAS
VENDE-SE 

uma pliarmacia .por
8:000$, tendo casa para familia;

trata-se á rua da Carioca' ti. 66, so.
brado, com Chaves, (S 4658) O

VENDE-SE 
um niogniflco pi.-no de

jacarandá, .grande formato de hom
autor; rua Éuírasia Corrêa 26, largo
do Machado. (J 4.336) O

VENDEM-SE 
«m toilctte-commoda,

um giiorda-vcstidos, uma cama c
uma mesa de cabeceira, de peroba,
com frisos dourados. Preço 320$; na
rua Visconde de Itauna n. 157, praça
Onze de Junho. (J 4267) O

(VENDE-SE um bom piano, do ce-
» lebre autor allemão Roniseh, per-

feito, um dito 4 bis PIcyel, ainda no-
vo, o melhor formato; um dito 5
Pleycl, estylo moderno, troca-se, con-
certa-se e afina-se. Ao piano de Ou-
ro, vffícina do Guimarães, Uua do
Riachúelo 11. 423, sob. (4550 O) 11

VENDE-SE 
um bom piano, alta,

vistoso, prefeito, garantido, dc
acreditado autor, por preço módico;
rua de Sant'Auua n. 120, casa de
familia. ' (4544 O) li

ViENDE-SE 
um automóvel írancez;

ver, í rua Visconde de Sapuca-
by n. 109. (J4218) O

VEND0M-SE diversos bencos-car-
i t teiras escolas; rua S. Luiz 48,
(Estacio de Sá; para ver, das 3 ás 5
horas da tarde. (J 4311) O

VENDE-SE 
um gramoplione com

corda dupla, cm -perfeito eslado,
com 55 discos; na rua Erancisco Eu-
genio 11. 241. (J4623) O

VENDE-SE 
um bom cavallo demon-

taria: na rua Buarquc n. 7, I.cme.
(J 4C34) O

VENDEM-SE 
seis. vãos de csqtia-

drías, com 'bandeiras, sendo tudo
novo. Preço de cada par iC$; rua
Oito de Dezembro n. 173.

(J 4371) O

VENDEM-SE 
pintos Legliorns ame-

ricanos a i$5oo; rua .Bella de Süo
João u. 228, S. Christovão,

(J 4320) O

ivcasrestic Pensão
Em frento ao Pavilhão de Rc-1 Cozinha de primeira ordem
gatas-Tel. sul 931 Succursal lAposent03 e bnnb.eiros, cora
installada no esplendido pre- itodos os confortos modernos,
dio novo do moderna cons
truccáo-IUia das Larangeiras
318-Tel. 5.13G.

Hom tratamento. Precoa mo-
dicos, bondeB à porta.

Miguel II. Sixei & Irmãos

TRASPASSA-SE 
o contrato do pre-

dio da rua Sete de Setembro U.S.
(E 4864) S.

TRASPASSA-SE, 
vende-sc ou ad-

mitte-se um sócio para uma casa
muito antiga, cm um dos mcjhorc-.
pontos desta capital, rua de inuiu
passagem e perto da E. de Perro;
serve para outro nogocio, casa nào
queira continuar com o mesmo; tem
contrato c aluguel barto. Cartas o.
Cardoso, nesta' redacção, para *er pro-
cuado. (P 476--) X
IWASPASSA-SE cm rua central da
JL primeira ordem, c cm condições
muito vantajosas, uma excellente lo.
ja, esquina dc rua,. própria para qual-
quer negocio; iufornta.se a rua dx
Asscmbléa 11. 33. (4108 P) K

ACHADOS E PERDIDOS
DIAS 

* MOVSES, 14 ru» Barba-
ra Alvarenga, 14, antiga Leopol-

(lina. Rio de Janeiro. — Perdeu-se a
cautela r 6s.935-66,080, desta caia.

(Q 4839 U

HENRY 
._

de Camões 45 c 47.
ARMANDO, fita Liii*

Perderam-te
as cautelas ns. 

"162.617 
e 16,1.944,

desta casa, (Q 4858) S
"DERDEU-SE a eíderneta ili Caixa
_ Econômica 11. 310.493, da 3" sé-
ric. (43/0 Q) J

IJHRDEU-SE una cltatclaino da
I «eda preta com uma medalha

N. S. Conceição, dedicatória e data
i(i—C—1911. Tcde-se o favor dc de-
volver, á rua Uruguayana n, 62, que
será gratificado. (J 4648) B

PERDEU-SE 
a cautela de n.137.070

da casa de penhores dc Guimarães
& Saneeverino. rua Alexandre llcr-
culano n. 5, e Luiz dc Camões nu-
mero i-A. (J 4650) Q

PERDERAM-SE 
cinco apcüccs de

tom conto de réis cada tuna, de
ns. 33.947 a 33.95', uniíormisadas,
de juros de 5 °]° co anno. pertenceu.-
tes ao menor Armando, filho da fi.
nada Judittl de Magalhães Godoy e da
Armando Augusto de Godoy. — Rio
a« Janeiro, ig de outubro dc 1916—
Armando Augusto de Godoy. (Q)

CERQUEIRA. 54
Camões 51. Per'

dosta casa ri, 69.978
IX. Camões 51. Perdeu-se a caule!:.

rua Luiz de
: a caule!:.
(Q|SS7) S

DIVERSOS
A 

LUGAM-SE, nas agencias, proç.
Tira lentes ns. 7 e 39. rua V. Itau.

na 145 ' 577 praça da Bandeira ioo,
rua V. Rio Branco n. 1, rua AristiileJ
Lobo 13.'. av. Rio Branco ifii, e Ciib-
cadura. as Andorinhas da Empresa de
Mudanças "As Vencedoras" Tel 4890.
Central; ,1 única que corante bom ser-
viço c inCciniiizaçuo, cm 24*lioras. dc
qualquer prciuizo oue possa haver.

(3720 S) S

AICCEITAM-SE 
roupaspara lavar a

. engommar. com perfeição. r.i
rua Prancisco Eugênio, 241, J.4626

A1?FINADOR de piano _ Boa liar-

«f-ENDE.M^SE Pianos Bltttlincr,
Plcyci," Sponnagél Rittcr c outros

fabricantes e um auto.piano, tocando
63 e 88 notas, desde 700$; avenida
Passos, 34. (4/39 O) a

"¦.TENDE-SE um terreno com casa.
V principiada, em frente á estação

do Rio das -Pedras, rua José Vicente
n. 406; trata-.=e na rua Fernandes
Marinho n. 39, Rio das Pedras, bo-
tequim. (J 4°3l) *)

Vende-se por 2 coutos do rs.
V uma bella casa, com 2 quar-

tos, 2 salas c cosi nha, terreno
13 metros de frente, por 50
tle fundos, eonstrucçao moder-
na, logar alto e saudável, 11a
estação de Cordovil, E. 1-.
Lcopoldina, 2 minutos da cs-
tação; rua Jos6 Ignacio n. 4
'írnta-sc na mesma, com Gari-
baldi. 'x>
TrENDM-SE em leilão, quinta-feira,

V 26 do corrente,, ás 5 horas da tar-
de. o bom predio a rua Borges 11. 13,
Cachamby, na estação do .Mcyer, era
frente ao mesmo, ao correr <lo .mar-
tcllo, pilo leiloeiro Igleslas. contorrae
aununcios 00 "Jornal do Cummcrcin .

TTENDE-SE um bom terreno, tendo
V 11 metros (Por 5'., na rua Capi-

tão ITdi-xeira Sampaio, estação Del-
Cnstilio e Liberdade, junto e adean-
te do n. 68; trata" na nu f-Je-
dro ». 314, lc-ji. XA«{8o)N

VENDE-SE por 4?. em qualquer
T pharmacia ou drogaria, um iras-

co de ANTIGAL, do dr; Machado,
o melhor remédio da actuabdade pa-
ra curar a syphilis c o rheuniatismo.

^TENDEM-SE 
óculos, pince-nez, lu-

netas, etc,, etc., e apromptain-se
concertos com rapidez; rua da As-
sembléa n. 56, casa Rocha. (38,.oO)S

VENDEM-SE 
Ibcrmomctros, de su-

perior .precisão, para febre, desde
5$ para cima; rua da Asscmbléa 56.
cosa Rocha. (3830 O- S

Ptos Esmaltadas
POR NOVO PROCESSO

Grando perfeição. Mais du-
rabilidado. E muito mais
baratas do que as fabricadas
ata hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA CAMERINO .

VENDE-SE 
uma boa machina piloto-

graphica 13X18, tendo tres chassis
duplos, excellente objectiva, caixa de
lona, toda nova e por preço de oceâ-
sião; na rua Silva Manoel, '2%.

(4710 O) S

VENDE-SE 
uma optima pliarmacia,

con, boa residência para familia,
bem afreguezada, cm uma das me-
lhores ruas de (Botafogo; informa-se
com o ir. João (Drogaria Rodrigues)

(J 3953) O

ver e pequenos reparos, tudo roÇ, no
Café Guarany, telcph. 4191, Central.

acceitam-
e gra-

vuras a roí Sachct iS—Rio. Peçam
condições a José Xavier. Optima com-
missão. (3344 S) J

AGENTES 
nos Esiados,

se na fabrica de carimbos

ARTIGOS 
PARA CHAPÉOS DE

SENHORA E NOVIDADES —
J. Lobo & O-., ir.inortadore,, tua
do llospicio n. 129, Rio de Janeiro.
Aos srs. negociantes c modUtas do
interior, reiucttcremos qualquer eu-
C0m1uc11d.11. U63SK) J

A CCEITA-SE roupa de fgnuhã ja._T_L ra lavar c cngnminar com í«i*
nr 11. .18.
(45>S S) R

cngnminar
tro; á rua José de Alencar 11

\TENDE-SE 
um Ruarda-louça, cm' peitfeilo estado; preço de ocea-

sião; rua Areai 57 (casa 5).
(4866 O) S

T7ENDEM-SE um bom j-uarda-ves-
T tidos cm oerfeiio estado, para des-

oecui-ar logar. por 60$; ura lavatorio
muito bonito, por 30$; um lindo
cuarda-prata dc canclla, com vidro
gravados, estylo moderno, nor 100$;
um bom çuanln. com idas de canclla,
obra Mcir.ira Santos, por -.0$; uma
mesa dística com cinco taboas. com-
plctamcnte nova. oor 55$. tudo para
desoecupir locar, por motivo de mu-
dança; na rua Chile 15. i« andar.

(4879 O). S

APOSENTO, 
precisa-se dc um

sem mobilia c com boa pensão,
para. um casal sem filhos e em casa
socegada: cartas á Rodólphó Tliomaz,
rua do llospicio, 129, 1" andar.

(o 4679) S

A^UTOS 
BENZ — O único õieo

para sua lubrificaç.io, é o Rul.j.
E. Únicos depositários J. M. bani-
paio s, C»; rua do Hobp.cio 112.

(4417 &J «

f TENDE-SE ou arrcnda-SJ um bom
V sitio, com casa, água nascente,

srande pt-mãr.Droprio para creação
VlvNDE-3E 

um esplendido piano de  .
Pleyel, quasi novo: fia rua da AI-1 lavoura, » Estrada do Cabuçil, Ciaipu

ftndegã n, iti (lebrade), (84057)0' Grande, Christiang Silva, (O

AOS 
CAPITALISTA» — Precisa-

se de um que (iv.eir.i emprestar
15 a 2o:c.o? .1 juros razoáveis p.ira
compra de i.nia casa para . residência
dc um cavalheiro que da oc si pro-
va de honestidade. O .pagamento do
capital c juros será feito cm .presta-
çõ s (le 400$.oo men-oes. Lanas a
Cavalheiro, ua caixi deste, jornab^ ¦¦

C~ 
0NSULTA3 espiritas . — Mnie.
Marie I.oui.e, só acceita graniu

cocão depois da pessoa conseguirão
rpic díicja, MaitOiK, 3J- Ia 47:>> ¦

m

';."¦-,:;:,,,>. -J7- "
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ACOEITAM.SE 
encomraendas de

. enUunea de formigas cuyabanas,
paia e-tincçâo das aau'vas e outros
inseptos, como baratas, traça, ca-
mondongov etc; escrever a A. Sou-
za, rua fiarão Bom Retiro 88, Enge-
ahi Novo. (S4804) J!»__

A 
SRA. ZUÍ.MIRA tem carta nes-
te jornal.' '-" (S4?83)R

A' 
R. Assembléa 79-2*, prof. portu-

guez, ha annos no Rio, ensina a
sua língua até Cfmões e outras ma-
ler.»?, p. exames * concursos, Não é
«in». (S4641) J

BICYCLETAS 
ou tricyc.es — Nio

mandem concertar, pintar ou' re-
montar, sem primeiro ver os preços
de easa B&til, ruS do Cattete 105.
Teleph. 17J4, Central. (3310 S)K

/vlONSTRUCCÕIsl pequenos repa-
\J ros e pinturas de prédios; pre-
çot módicos, com o constructor Mi.
nhalski i Uruguayana n. 8. Teleph.
5336, Cent. (4409 S) R

COLLEGIO 
"HELIOS" - Rua

Sousa Franco, 143 — -V. IsabeL
Frcpara com segurança para o Pe-
dro II. tem curso especial, is 3.30
da tarde. Tem um curso pratico de
línguas vivas, pelo conhecido Prof.
Fernand Kernstock, da Academia de
Linguas. (4185 S)J

COSTUREIRA 
— Precisa-se para

o interior estabelecimento Inter-
no, togar saudável e próximo desta
capital; tratajse i tua 7 de Setem-
bro i». 172, i* and. (45(1 S) M

/"TOMIPRASE qualquer quantidadevV de jóias velhas, com ou sem pe-drss de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37, Joalhe.
ria Valentini. Teleph. 994, Central.

(4137 S) B

CARTOMANTE 
e faz qualquer tri-

balho para o bem, nSo usar de
cerimonias em falar no que deseja-
res e trata de feridas -irônicas e
outras doenças; rua Oliveira n. 38,
fundos da capella do Amparo —Cas-
cadwa. (3904 S) J

CATÁLOGOS 
de sellos do Brasil,

com todos os erros e variedades,
preço 1S000; Hospício 30 — J, Cos-
ta - Filhos. (3731 S) S

COLLETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA • is) — Mme. Marle
Lemos, colleteira diplomada pela Aca-
demia de Paris e com casa em Pa-
ris, montou seu stelier £ rua da As-
wmblea 35, i» andsr. (103 S) J

(10MER 
bem a i$soo ? s6 no res-

J taurant Penslon; mme. Solange;
Buenos Aires 158, loja; assignantes
6 mesa 60$; {ira, 70$. (1816 S)S

|~1ART0ES DE VISITAS - Cen-
\J to 2ff- Ourives n, 60 _ Pape-
laria. Oscar N. Soares. (2433 S) S

Uma fazenda sem as nossas machinas'i
TVENTISTA — Vende-se uma ca-
XJ deli* intimo modelo americano.
Rua Gonçalves Dia» 85, com o ar.
Fonseca^ (S4774) R

DENTISTAS,. 
Com uma -li ampou-

Ia, do Local Anesthesico "Idel-
¦on", obtem-se anes.hesia regional: o
mais poderoso, i__l2vel e inofíensivo.

(S4137) G

_ tiro dia. Tri-
roas, plvot, etc.,

íxft

DENTISTA 
a alooo mensaes para

obturaçio 1, arenito, platina,curativos desde ~
balfaoA de chapa;
por preços múaot e 

'trabalhos 
ga.raatidos, na AuxDUdore Medica, na

rua doe aAndradas a. 13, sobrado,
Menina da rua General Çtmara, te-
lepTioat, Norte 3157. fali S) J

* PARTEIRAS
PARTOS

l_5,5'

-tas

D

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre

promissórias e tiypothecas. Ro-
sario 172, cala 4, das 3 âs 5 lioras da
tarde. (S 4024) J

¦ ,—.*-. __-.i.» __ 1 ini, ¦¦ 1 ¦¦ ¦ »¦¦¦ 1

JNHEIRO — Qualquer quantia.
_—' a juros módicos, para hypothe-
cas, antichreais, descontos e cauções;
compra e venda de predios, terrenos,
sítios e fazendas; com J. Pinto, rua
do Rosário 134, tabelião. (3898 S) J

l°tOMPRAM-SE livros novos e usa-
O dos; rua José Mauricio M4.A.
Livraria Americana. -(2430 S) S

GORTINAS, 
tapetes, pinturas a

oleo, moveis e de esciiptorio,
compra e também enoaixota para mu-
dança, J. J. Martins; rua da Alfan-
dega n, 134. (3630 S) S

COMiPRA-SE 
uma cachorra "Ter-

ra Nova", de 1 anno a anno e
meio. Resposta para a caixa postal:
«li !____• (4750 ) |

C0MPRA-9E 
um motor electrico, !

(orça alternativa 3 a 4 cavallos;
Senador Furtado 61. Telep. n. 410, -
Villa. ((S4746R

II .... _ I

OARROCINHA 
ide leite vende-sc

uma, vendendo 45 litros diários;
trata-se 11a rua 24 de Mato h. 420,
Sampaio. (S4?8$) R

CAVALHEIRO 
de educaçío e bem

collocado necessita, para casar-se,
dc uma senhora de recursos. Discrc.
cão e «eriedde. Cartas nesta redacção
a N. B. (4910) S,

CHAPÉOS 
últimos modelos, tm se- r

da, palha, a 12S, 15$ e 20$; tin-'
icni-se e reformam-se a 3$ e 6$; |.ume. Boa, 4 rua da Carioca n. 10. ,'__, • 

(3649 g) J |

CARTAS 
de fianças. Bons fiadotes

e boas condições. Praça Tiraden.
les, 73, sobrado, com o er. Rodri-
giics. (G 3650) S

DOIS 
ARMAZÉNS NOVOS alu-

gam-sc no optimo ponto com-
inercial, á rua da Estreita 47 e 47-À,
Rio Comprido; as chaves no 45.

, . (S4772) R

Dt.N'HElIlO 
sobre hypotlieca. cm-

prestam-sc com nriencia 24 con-•tos, a juros módicos; Mnnoel Ly rio,
Hospicio 126, labéllião Paula c Costa.

(S 3883) J

A nossa casa foi fundada em 1879, é a única que se dedica EXCLUSIVAMENTE
á venda de MACHINAS para LAVOURA e, importando directamente dos fa-
_ííiS?2-_rü nos E* U# da Am«nca do Norte, vendemos qualidades superiores PorPREÇOS MAIS BARATOS DQ QUE QUALQUER OUTRA CASA DOBRASIL, ?,.

Todo aquelle que adquire machinas para a lavoura tem opportunidade de verificar
que, para o bom exito da agricultura, sobremodo contribuem o systema racio-nal e a construcção dos instrumentos e apparelhos empregados; e como.as nos-sas machinas reúnem todos os predicados exigiveis para tal fim, quem as ad-
quire realiza, portanto, verdadeira economia, pela resistência e grande duraçãodas mesmas.. ; ¦ ¦¦ -. v 3 ¦

TEMOS SEMPRE UM GRANDE SORTIMENTO DE
Automóveis
Arados de discos
Arados de Adveca
Afiadores mecânicos
Alambiqucs
Ancinhos
Argolas de pressão pai- transmissio
Aríetes hydraulicos
Arrancadores de tocos -
Balanças
Balancins
Batedeiras dc.manteiga
Batedeiras de arroz
Bombas
¦Brócas
Cabos de aço
Carrinhos
Catadorcs de café
•Cavadeiras
Ceifaieiras de arroz
Ciscadores
Conditictores
Correias
Correntes '
Cortadores de capim
Cortadores de canna
Cultivadores e enxadas
Cultivadores de discos
Descacadorcs de arroz

Descascadores de café
iDebulhadores de milho
Desfibradores de canna
Desintcgradores de milho
Desnatadeira de manteiga
Destorradores de discos
Engenhos de canna
Encerados para cafezaes à,
Eixos de transmissão
lEsbrugadores de arroz
lEsbrugadores de café
Fios para segadeiras de artoz
írogões
(Forjas
Grades de dentes
Luvas de juncçüo para transmissão•Machinas de furar ferro
Machinas para fazer manteiga
Machinas para fazer cangica
(Machinas para tosquiar animaes
Machinas para aparar gramma '.'
Mancaes para transmissão
Mancaes para serras airoulares
Moinhos para café, fubá, etc
Moendas de canna, a mão
Motores a kerozene
Motores a vapor
Motores a força animal

Niveladores para estradas '"
Óleos lubrificantes j- :

Pas para'terreiros
Pás de cavallo
Pedras para moinhos i<- •

lPicadores para talos íe milho
Pilhas seccas para bateria •' '¦'',. '
"Prensas para enfardar fend,'alfafa, etc.
IPolídores para arroz
Pulverizadores
Polias de madeira e de ferro >
Quebradores de torrões
Rcbolos de esmeril
•Rolos de ferro
Seccadores de arroz
Segadeira de capim • u s ;
Semeadeiras ' r
Serras para toros
Serras ciroularcs
Serras de fita, sem fira
Serras oscillantes
Serras verticaes
Separadores dearroz e café
Tinta <de impressão
Torradores de café «,
Trituradores de ossos
Válvulas de retenção
Ventiladores de arroz e café, etc, etc,

etc.

e moléstias
de mulher, o

Ã.-_?_-A_'A cur»,c<>"ipieatot.hemor.
rhajriu esuspende»; de nado tim.pieil-«dü « grsrideâ aos Sm ledteadofc fazendo apparecer o Incommo.-do «em provocar -emorraaiia. tendo

SAJlWNDO. p,,wra ^ HospltolClinico de Barcelona; consultas oii.nu. grátis aos pobres. Acceita clietutes era pensio. Consultoria e resi.dençia: rua do Lavradio o. m, to.brado. (j,4 j)
. Mme.

Francieoa
Reis, diplo-

mada pelt
. F. de M.aj Boston, faz apparecer a menstrua-

çao por processo scientifico e sem«or; trabalhos garantidos e pteçosto alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
;. no. Tel. n. wfi8, Norte, próximoda avenida Central, Consultas gra-«'• (S 450

PARTEIRA-

DO APPARELHO Dl-
GESflT. E H STSTEMA MES-
W\---DR. REMATOIViV DE SOUZA LO
PES, docente na Fm-
outdade. Exumem pé-Im rmtom X, demmto~
mago, Inteottnom, 00-
ração, pulmões, cto.
Ourm dm aethmm. —
Rue S.José 39, de 2
àm4, (menos ás quartas-filras).ar««7« aos jm-12 horas. (A3w
Dr. von Dollináer
da Graça %££*&
tugueza e com estifio oa Real
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames cota a luz). Ci-
rurgia, «ira radical das hérnias,
bjemorrhoides, ««reítamentos da
urethra. OperaçSes eem ohloro-
formio e com a -nesthesia regio-
nal. Mem de Sá io (sob.), ti ás
ta e is 3 i|_. Teleph.. 4.810 Cen-
trai. . • ,

Companhia Americana de
Selfos Coupons

A nova directoria da Compa
nhia Americana de Sellos Cou-
foni, tendo feito accôrdo amiga-
vel com os credores da mesma e
desejando firmar o capital delia
para o bom andamento do» seus
negócios, pede a todo aquelle que
tiver cadernetas completas tra-
zel-as sem {lerda de* tempo' á sede
da Companhia, _a Avenida Rio
Branco n.-.io, loja, pois que, enr
31 do corrente, cessarão as tro-
cas dos sellos' verdes e dahi em
deante só terio direito a blindes
¦s cadernetas que tenham pelo
menos um terço dos sellos encar-
nados devidamente rubricados pe-
Ia actual directoria..

Rio de Janeiro, ao de outubro
de 1916. — Guilherme Tell da
Silvo, director-caixa. — Mem Nu-
nes da Rocha, director-gerente.

Vide Jornal do Commercio do
<K* •"- J 4793

Panellas de pedra»
nelras"

'-¦ 
DELICIOSA COMIDA

Obtem-se coitinhando-a nas afal
madas panellas de pedra mineiras
— deposito: Bazar Villaça, n6_
rua Frei Caneca. — Louças, fer-,
ragens, tintas e trens de cozinha,
por menos 20 '\* que eiri outraa'«»¦ (Í.3Z01)!

Parteira Mme. Bar-
POSO -_¦ ^°m Pratica da Ma-
_*"" lernida-e, trata das

moléstias do utero e evita a gra-videz. Acceita parturientes em
pensão e attende a chamados á
pensão e attende a chamados
a qualquer hora. Rua General
CaWwèll numero 223. (1783 J

PARTEIRA Mme. Maria
Josepha, di-

plomada pelaFaculdade de Medicina de MadrW,
trata de todas es doenças daa senho-ras e ftz apparecer o incommodo, por
processo scientilico e sem dor nem
p menor perigo para a saude, tra-
balhot garantidos e preços ao alcan-
ce de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. {642, Central, con-
sultas grátis. Em frente 10 theatro
Republica. (1721 S)

MADAME
PALMYRA—Com longa pratica, trata de moles-

tias de senhora* e suspensão, por um
processo rápido e garantido Acceita
parturientes em sua residência, 4 rua
Cámerino n. 105. Tel. 4418, Norte.O «..2)

PARTEIRA

COLORINA,, Tintura ideal
garantida, para

restituir ao cabello a sua côr, ori-
ginal píeta ou castanha. — Pre-
Cp io|ooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 de Setem-
bro b. ia?. R. KANITZ.

Pérolina Esmalte p-^àd.
que adquire e conserva a belleza da

«Ue; approvado, pelo Instituto de
Selleta Paris, premiado na Ex-
posição de Miltno. Preço 3$ooo. PO
DE ARROZ PRROLINA, sutve e
embellezador. Preço 4$. Exijam es-
tes preparados, a venda em todas as
Serlumarias 

e no deposito deste e
e outros preparados, i rua Sete de

Setembro n. 209, sob. (58} S) A

Ser Bella

MADAME 
DUHAMET, - Partei-

ra diplomada pelo Real Irwtitu-
to de Florença, acceita chamados a
qualquer hora. Telephone Villa 3129,rua S. Miguel n. 80 — Tijuca.

';¦ (6890 S) R
Partos. Mo.
lestias das

Tratamento
los abortos e
suas . conse-

quencias, doi
corrimentos,

das eólicas utero.ovarianas e das regras
irregulares e prolongadas. Assembléa,
14. das 12 is 18. Serviço do dr. Pedro
Magalhães: Tolep, 1009. Cent. (R9244

SENHORAS

!

GRAVIDEZ
Peçam oatalogos e __-t_tls informações t%F. Upton &

12, Largo de São Bento, 1218, Avenida Rio Branco, 18
S. PAULO RIO DE JANEIRO

Evita-Be
-«ando o
ndeo _te-
Qi-C-Ot-B-ttO

de applicaçao local de effeito
garantido. Pedir informações
com 100 réis para a resposta
& Caixa Postal 1724 — Rio.

(S 4140)S

CURSO 
de inglês pratico e theori-

co. Preços módicos, das 8 ia 9
da noite, 3.'s, s.'s e sabbados; rua
S. José n. 120, sohrado. (4147 B)R

INGLEZ Íratico,'et

DINHEIRO 
— Dá-«c sob hypothe-

cas .inivcii, inventários, promis-
sorias e a officiaM do Excroito, Po-
licia Bombeiros; Rosário 172, Seixas
& Fernandes, (3924S) R

DINHEIRO 
eob hypothecacas, a

juros de 9 e I2»|c; rua Uru-
guayana 8, com Theodoro. (3725 S) R

DINHEIRO' 
a prestações mensaes

eob alugueis de predios, em-
presta-se, ua rua Cámerino 99, de 1
ás 4- (3876 S)J

DENTISTA 
— Vende-se uma boa

cadeira, mesa e torno; rua Bel-
Io Horizonte 33, das 7 ás 11.

(4445 S) J

DINHEIRO 
sobre hypotlieca, pre-cisa-se de 25 contos, dando-se cn-

1110 garantia tres predios rendendo
500$ mensaes itrata.se na rua do Ou-
vidor, iüS, sala 3, com o er, Candi-
do. () 4216) S

DOIS 
commodos, precisa-se de um

iscieto, para descançar algumas
horas durante o dia, cm ponto poucomovimentado, paga-se 'bem, carta com
es condições para o eseriptorio deste
jornal para Aldo C. (R 4579) S
"n PIXZARROXE, professor de pia.SU. no. recebe recados na loja de
pianos lícvilacqiiii, nu do Ouvidor
11. 145, iciiilc rua Uruguay 381.

(S 4/69) R

EM 
cisli dc familia dá-se hoa pen-

são a domicilio, com todo asseio,
por preço módico; rua Perreira de
Aliucitla 104, Praça da H.indeira.

(S 4744) J

tde uctuatidade. l>i-se boa
sa. Cartas a A. J. C.

IfXPLICADOR 
particular, formaJo

!i— 1'ara concursos c exames. Lon-
ga pratica, preço módico; General
Caldwcli n. --iu, sobrado. (3147 S)R

17M1»KKS1?I'M0S — FJizcm-
A-.sc sob Inventai-los, heran-
<;as, liyputliccas, alugueis de
ui-c.lioH, juros o canções do
apólices. Fazem-se obras e
])iigam-so iuipostos cm atrazo.
Compram-se terrenos e pre-
dios velhos ou novos. Com o
sr. Citvmo, rua Kosiirio 90,
sob., 11 ás S. (4001) O

TMCA 
transferida para o dia .14 de

novembro a rifa da casa á rua
Divisória, cnlrc ltcaleniio c Villa
Militar. — X. A, de Souza.

CS 4i.~5) J

IJ^OIlHAS 
DE ZINCO — Vendem-

. sc s dc ferro zincado, medindo
.im.Xòfj, não tem furos; rua Ncry
Pinheiro 106 (E-tacio dc Sá), das 8
"8 14. (S_4.-6s)R

Ij^OGOKS 
— Vendem-se novos e

: usados, na rui General Câmara
ív. no. IS474S) R

1PRANCEZ 
— lixames para o Ban-

: co do Hrasil c outros exames.
Curso commerctcl, caraespondencia,
franecz. Curso para exomes de qual-
quer cst.iticlccimciiio. Preço ao alcau-
tc da época: 3 vezes por semana,
io$uuj lucnsiics, dc data u data. Pro-
fessnr diplomado — Alíousc Eêvy';
u(k rua 7 de Seicmbio, 96, 1" un-
tlar. (5057 S) M

l^iRAMOPHOXKS E CHAPAS -
vTTrücam-se de $500 a 25, Vendem-
ae de $500 a 3%. Compram-se u-a
d_9. Concertam*, grambpliones e
vendem-se a 20$, 25$, Compram-sc,
rua Uruguayana 135. (4620 S) J

ÍTVrOTHECAS 
r~ ciiládc e «nb-

IL búrbios, capitaiisla, 102 áe gran.
des ou pequenas quantias, juro mo-
dico. Iiifòfiná. por favor, o et. Clia*
»cs, rua do Uc-sario 14;, sob.

(joio S) J

HVPOTHECAS 
íazetu-sc sim cnm-

misfão. na rua Dr. Koilrigo dos
Santos ;0, das 111 ás 12 c dai 17 i.s
19 homs. (3|79a) R

TAVASOI. 
— Lava, Iraniineia e

i dositi.crto a roupa sem ferver,
sem esíregar e sem ;in»!. Vende-se

(iria ni-i Marechal l;lo"rianò Peixoto ri.
,C22. Preto ií, cada vidro grande.V? (41C0 S) R
I 

IIITOVEIS — Casas mobiladas, 1110-
I 1Y1. veis avulsos e de escriploria,
«içristios e obj'ectos de arte, a ci?.i
i_criza, á rua Senador Dantas 104.

/compra seja «-d íit • gen valor e

Mr.
Peter garan-
te ensinar

em sela mezes, 10$ mensaes. Largo
de S. Francisco 36 e rua do Carioca
52, i» ondar. Vae a domicilio, por

..preços módicos. ,v . (D .iSfizl

IMPOTÊNCIA 
_ Cura.se com as

garrafas de catuába, remédio ve-
getal. Encontra-se na rua de Santo
Christo n. 99. (3737 S) R

LÂMINAS 
Gillette-—Afiain-se bem,

dúzia i$soo; travessa de Sâo
Prancisco de Paula 28, (4169 S) R

TiffOVEIS — Compram-se pianos,-ÍL objectos dc arte, metaes, cristaes,
etc, etc. Chamados i rua da Cario-
ca 11 (CUiarularia), com Fernandes.

(S 4902) S

TtjrAÇHINA DE ESCREVER. Ven.
-IA de-se uma completamente novj,
tendo pouco uso; marca Contíncatil.
Para ver e trtar na rua da Quitandan. 17, «obrado. (S 4824) J

no
Ourives

RIO

MOfAS. 
ACTIVAS, relacionadas 1iiitelhgentes, precisa-se de algunias para propagand de um trabalho

recumpen-
(S4749IS

TITME. Clara Couderc — Manicura,
aX pedicura, masragista diplomada;riu S. aemente 11. 105. Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. Só is senho-
*"• (2644 S) R

MOVEIS 
usados _ Compram-se

mobiliários completos, avulsos,
objectoa de arte, antigüidades, etc,
rua Senador Dantas n. 45, térreo—
E. Ribeiro. (2146 S) S

MASSAGENS 
electricas a 2$ porsenhora habilitada; vae uo do-

micilio; avenida Rio Branco n. 9, 2°,
telephone 3178, Xorte. (3433 S) S

MME. 
CICI, cartomante, diz tudo

com clareza que se desej°a sa-
ber, realiza qualquer trabalho pormais difficil que seja emigavermeuteí
na sua nova residência, ú r»a Inva-
lidos 11. .10. sob. (3039 S)J

"ACHINAS ile escrever Com-mt
XlX pram-se Underivood, Rcmington
c Coatiucntal; rua da Alíandeca h.
IJ7. (4533 S) B

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitárias é o

AMBROSIL
Vidro i$soo — Dep. Andradas, 43

e S. José, 51.

OBYPimenta da Costa
e Orobò fresco, Pcmba e

__.... a e figas de nia-
deíra de diversos tamanhos, vendem-
se na casa de hervas e plantas me-
diciuaes, ua rua Senador Euzebio 11.
210, praça 11 de Junho. (3037 S) R

O DR. ERNESTO GARCEZ avisa
aos seus amigos politicos e clicu.

te*, que mudou o seu eseriptorio para
o largo dc S. Francisco de Paula n,
44; teleph. 374, Norte. (3982 Sj J

PRECISA-SE 
de um sócio com 2

contos de réis, dando lucro iim
conto por mez, dirija-sc á rua São
Francisco Xavier 11. 7.7, Sr. Erne.lo.

R 4607
TIENSAO  Fornece-se de 1* or-
A ilem; á rua da Alfândega 11. 6$.
a» andar. (4494 S) M

JONTO ajour, desde 200 ríis; rua
7 de Setembro 11. 95, i« andar.

(3018 S) J

PENSÃO 
de 1* ordem, farta, varia-

da e com toucinho; dá-se á me-
«a e a domicilio; tu nm ArisUdes
Lobo 11. 23. Tel. 2582, Villa.

(3361 S) R
TJ1AN0 Kluer, vemlc-sc um quasiA novo. Rua S. Carlos, 59, Estacio
de Si. (j 4229) O

IK.VSAO farta feita comvariada;
máximo asseio, ionicce-?e á meia

a domicilio, cia casa dc familia,
rua Julro Cczar n. 6s. a" andar.

(S 3772) S
-t .KJiCISA^c alusar dois quarto.
X >em mobília, |«.ra duas mocas,
1'reíere-sc casa que tenha lel.phuue.
Nas ruas Silva Manoel, Muratorí,
Riachuclo nu proximidade?. Ke>spo.v
ta a este jornal, a R. M. S

PENSÃO 
_ Fornece-se a mesa e

a domicilio, farta e variada. Rua
* tetra K •<« m-u. IS 4«8j) I

PENSÃO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero e também for-
nece a DOMICILIO;
1° andar.

Rosário, 105,
(1C0 S) I)

PIANO 
compra-se um, grande mo-

deto, de bom utor; trata-se 11 rua
gnr á rua Fonte da Saudade 121, Ga-

(O4742) J

TOS
Tome PEITORAL MA-

ItINUO
Kua 7 de Setembro 1S6

PENSÃO 
— Trata-se para casa dc

uin casal, dc casa particular dc
tratamento das immcdiaçõcs do Lar-
go do Rio Comprido; fale o Teleph.
villa 3032. (S47-3) R
- »'-¦ ---.¦--.——¦ ¦,«./•¦¦_-,¦-, imm , —

QUARTO 
— Em casa de familia,

aluga-se a cavalheiro ou a moços
do commercio, perto dos banhos do
Flamengo, com entrada independente
e frente de jardim. Trata-se á rua
Assemhléa 11. so. (3645 S) J
T?EPRESEN'JMÇOES. «Accoi-
¦••Hara-se de qualquer indus-
trla, fazendo-se toda a propa-

8anda. 
Carmo, rua Kosario

9, das 10 As 5. T. 2856, N.
(J 3080) S

ROMANCES 
antigos, em portu-

guez, de bons autores, compram-
se volumes usados, a rua Senhor dos
Passos, 98, sobrado, das 8 ií 10 da
manha. r 459J

SENHORA 
OLGA

11nesta jornal.
. Tem carta

(4545 S) B

TTM senhor vindo do interior, ten-1 do usado um medicamento vc-
getal para cura rápida da impoten-
cia,, neurasthenia e fraqueza, indica
grátis a todos que precisarem, en-
viando um envcloppe com a dire-
cção e sello de $100, d Caixa Pus-
tal 914, com as iniciaes R. F.

(2311 S) R

TTM ex-negociante desta praça, dan-
\J do as melhores informações de

sua condueta e fiador, offcrecc-se
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thesouro e Prefei-
tura. Carta, nesta redacção, o C, A.

(2231 S) A

ÜM 
casal precisa encontrar em

casa dc pequena família, sendo no
centro oil fora da cidade. 3 habitai
ções com direito a costnlia. Cartas
a este jornal, M. Rodrigues. J 46,10

ÜM 
rapaz dc 28 annos, com algum

•preparo, dando carta comprovan-
do honestidade c condueta, deseja cn-
coutrar collocação de cobrador ou dc
ajudntc de guarda-livros de qualquercasa commercial importante ou ein
fazenda.. Resposta para M. It. A.,
nesta folha. (S 4818) R

ÜM 
senhor de tratamento e modes-

to precisa dc um quartinho em
casa dc faniKia dislincla, até 30$, no
centro da cidade, Carioca ou inime-
diáçõês. Cartas nesta redacção, a
J. T. B.. (S 4815) J

UMA 
scnh0ra dc 'hoa educação de-

seja empregar-se em casa deboa família, como dama de compa.
nhia c para algumas costuras, Infor-
inações á Avenida Mem de Sá, 39.

R 4575

Gonorrhéã
cura-se cm 3 dias cam

Rua 7 de Setembro, 180

INGLEZ. 
FRANCEZ e. PORTU-

GUEZ, pelos professores: Rodger
e- Henri (melhodo Berlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. 199.
sobrado, (346 S) M

MÉDICOS
D' J. PEDRO ARAÚJO _ Con-

«ultorio, rua Sete
de 1 ás 4.

Setembro
<37i<í S) R

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FIGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MGES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.271,
Cent, Das 2 ás 4 horas. Rcsiden-
cia: travessa Torres n. 17, Tel.
4.265, Central, (J 8592)

pnra o diagnosti-
co e tratamento

dns doenças do cs-
tomago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. "ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços-'-módicos. Rua S.*.o
José, 39, das 2 ás * (menos ás
quartas-fçiias)^ A 203

RAIOS X

ANGICOCOMPOSTO
O XAROPE MAIS ANTIGO: 00 BRAZIL ,.'

CIJRA RADICALMENTE, QUALQUER •TOSSE ANTIGA OU RECENTE
Avonda na PHARMACjA BRiíyGANTINA "

°UA URÚCUAYANA.N. 105_ E EM TOOAS''A5 ¦ PHARMACIAS fí DROGARIAS

PROFESSOR 
ou explicador—Moço

habilitado, vae a casa dos alu-
mnos, ou 'lecciono em sua residen-
cia: .português, trancei, hritljmetica,
historia e o que combinar; rua Cia-
rimundo de Mello n. 88 — "Est. do
Encantado. (3832 S) J

DROFESSOB INTERNO —
A Precisa-se dc um com per-
feitas habilitações para ensi-
ílnar curso primário. Tnitu-se
na rua Mariz e Barros 258.
De 3 hoas em deante.

(B 4908)B

Creme de Bel-
leza "Oriental",
unico sem ri-
vai, para man-

ter a epiderme em perfeito èstà-
do de hygiene' e belleza e pelas
suas qualidads emolientes e re-
frigerantes e embranquece « as-
setina, a cutis, dando-lhe a trans-
parencia da juventude. Não é
gorduroso, é o melhor para ma»
sagens e faz adherir o pó de ar-
roz, tornando-o completamente in
visível, afooo; pelo Correio, réis
3$500. Vende-se nas perfumarias
e pharmacias. Deposito: Pcrfu-
maria Lopes, . Uruguayana, . 44,
Rio, Mediante um sello de 100
réis, enviamos o catalogo de Cen-
selkos de Belleza. A 7891

Lustre para engommados
O "Brilho Mágico" communica

um extraordinário lustre a cami-
sa, punhos, «ollarlnhos < a qt»I-
quer peça de roupa. Endurece e
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, -$..
NSo se acceita sellos nem estam-
pilhas. Na "A* Garrafa Grande"
rua Uruguayana, 6$ e' Avenida
Passos, 106. 'Em Nictheroy, dro-
garias Barcellos. A 4381

Vende-se uma em um dos me.
lhores Iocaes da avenida Rio Bran-
co; trata-se com o sr. Costa, a
rua Gonçalves Dias «.. 43, Casa
Cadete, das ia ás 14 'horas.

' 47S3 J

TINTURARIA
Traspassa-se uma tinturaria, fa-

zendo bom negocio, tem tres <in<
nos de contrato; o motivo t a
dono ter que se retirar por doen-
ça; rua Sete de Setembro 168.

S 41S!

COFRES
E' indispensável em qualquer

casa commercial ou particular a
existência de um 6upcrior cofre
de aço M. W. Americano, marca
registrada n, 11.317, reconheci
dos como os melhores e unico Gitar
da Fiel de seus valores contra fogo
e roubo. Grande stock, a dinheiro
grandes abatimentos, Unico depo.
sitario: Mayer Wigder, rua Carne.
rinp n. 104. (4105 B)

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marques de Abrantes,
at. Telephone Sul 151, (B 890

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, fó na A Mata Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

Genorrhéas chronicas e
recentes.
Q u e r eis fi-
car r adical-

mente curado em poucos dias?
Procurae Informações com o sr.
Feijó, que gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
nhum negativo; rua -Theophllo
Ottoni 167. - 3781 J

Comichão darthfos, empin-
gens, eczemaa,
frieiras, sarnas,
brototjas, etc,
dis a p;parecem

completamente com o
DERMICURA. (NSo é pomada).
Vende-se em todas as drogarias
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Norte, 3-65. Preço
2$00O.

fácil

Evitar a gravidez m|m m_;
dicamentos, nem operações, leiam o"Pharol da Felicidade", que se ven-
de a 1$, no engraxate do Café Cri-
tcriutn, na avenida Passos, junto á
praça Tiradentes, e em todos os ven-
dedores e agencies de jornaes.

(4229 S) B

Moléstias, das senhoras
— Dr. Octavio de Andrde, com pra-tica dos hospitaes da Europa, evita
a gravidez por indicação scientifica,
sem prejudicar o organismo. Hemor-
rltagias, suspensão, etc. Residência e
cons.: rua Sete de Setembro"n. 186.
(Obrado, das. 9 ae .11 e de 1 is 4.
Teleph.'' i'."S9i. Central. Consultas
ír_»í O 4123)

CSillegio Sylvio Leite
-RUA MARIZ E BARROS 25S e.
258. Internato, semi-iaternato e ex-
ternato. Cursos preliminar (para anal.
phabetos), primário, secundário, com-
mercíil, artístico e de preparatórios
para admissão ás escolas superiores,
de aecordo com o programma do Pe.
dro II. Ensino pratico de linguas vi-
vas. Tratamento exeellente, tendo os
alumnos «s refeições em commum
com a familia do director. (3314 S) J

DOBnças Oura garantido
dQ e rápida do

garganta ozhna
S nariz (fetide? do nariz)
OUVidOS processo inteira-

boca mente novo.
DR. EURICO DE LEMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, Consultório, rua da
Carioca, 13, sobrado, das 12 ás 6
da tarde. 4822 J

Evi-
ta-se
usan

GRAVIDEZ
do as velas antisepticas. São
inoiíensivas, commodas c de cf-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
réis. Depositário: praça Tiraden-

tes n. 62, pharmacia Tavares.
(1504)

QUARTO 
— Aluga-se para dc=can.

so de casal, durante o dia, em
casa dc senhora -discreta, próximo á
Avenida Salvador de Sá; quem de-
sejar deixe caria nesta redacção com
aa iniciaes A. C. (4293 S) J

ALAS c quartos — Alugam-se op*
timos c novos. Preço reduzido.

Casa de familia; ruu da Constituição
36, sobrado. (449» S) B

s-A
1.T.L0S _ Compram-se, vendem-se

e trocam-se, sellos ivira colle-
cções; Hospício 30, J. Cosia & Fi-
lhos. (3730 S) S

s

Constipação
Tome

PE1T0KAL BIAKIMIO
Uua 7 ile Setembro, 180

SUISSO-FRANÓI.Z 
dã dições pnr-

licularo- dc sei. kliorna dc_Jc iuÇ
por niez. CALiLI.ORAPUIA cm 12
lições, unico mctliodo. Preço 3o$oo?,
primeira lição grátis. Trat.r-se das
2 ás .1 e de 7 ás 7 ifa da tarde, -na
Avenida Kio lirar.co 11. 11, 2°.

(S 4880) S

4JEI.LIM — Compra-sc um, com ou
kj sem arrcíor.. Ur. Queiroz, rua de
São Tcdro 14. Tel. -4155. Norte.

(O 4802) J

SENÍIORA 
 Aluga uma boa sala

de frente, muito independente,
110 centro, a senhora proteuiila ou a
cavalheiro dc trsto; cartas ueste jor-
nal para Dias. (4537 S) R

sAI.A — Aluga-se uma com trei
jaucllas ile frente, com .pensão,

ora casal ou dois rapzc_; Avenida
tia Brinco iu, -!_.¦ .j__Utlí.')&

UMCA 
loção ijue extermina a cas-

pa e faz renascer o cahello. Dep.
Salío KUas, rua Ouvidor 120, e nascasas de perfumarias, 3$ooo. (3644SJJ

ÜilA 
muça viuva sem filhos aluga

um quarto a uina senhora viuva
nas mesmas condições, ú ma Uru.
guay 12;, casa 15. Aluguel 3o$ouo

(S 4-33) S
"ÍTESTllJOS e costumes no rigor-  no

da moda, a '15$, 20$. 25$ e 30$,... .. Carioca 54, sob. Teleph. Cen.
trai 3508. (4037 S) J

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
ALUüA-SU 

o predio da rua Dia-
niaiitma So, estação do Riachuclo,

co:n 3 quartos.
82; aluguel 145$.

saals; as chaves no
(49U M)

A -U-A-S.? uni bom quarto mobila-
-C_-.do, a casal ou senhores do co:n-
iiicr.ii), com ou sem pensão; na rua
Buenos Aires 256, sob. (489; E)S

AJLU.GA.Sh, 
uni quarto a rapaz do

commercio, em casa de família; na
rua da Candelária 93, 2°. (4898E) S

AJ.UGA-SI? 
bom quarlo por 40$, em

casa <le família; na rua Júlio Ce.
sar n.
vidor.

65, sobrado, junto á do Ou-
(4509 E) S

PRECISA-SE 
dc perfeita ajudante

dc siaj ma 7 Setembro 215, sob.
(S 4906) R

WBECISA-SE de uma cozinheira
X hábil para o trivial c que lave ai-
gumas roupas. A' rua do Mattoso
n. 6g. (C 4907) R

MME. JOSEPHINK
n-, J3i'

Continua a
morar na

rua da Al-
fandega

il 3812).

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fondation
Rotueüld de Patis. Assembléa, 56,
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376.

J 1318

DENTISTAS
DENTISTA

B. Baldas Von Plauckcusteln
Esp. em obturações a ouro, pia,

tina, esmalte e extracções com--' lamente sem dôr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preçosreduzidos. Garante todo e qual-
quer traballio e acceita pagainen-tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
ali ás 3 horas. Rua Marechal Fio.
nano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

DENTISTA Heitor Cor-
rêa, especla-
lista em tra-
balhos a ou-

ro e dentes artificiaes. Cabinete
montado com apparelhos moder.
nos de electricidade. Preços mo.
dicos. D ' 7 ás 6 horas. Domin.-oa até ás •) toras. Travessa d
S Francisco du Taula, i«- .

DENTISTAS. 
Não ha caso de in-flamnwcio post-operatoria, íazen-do anesfjhesia com o Locol Anes.he-sico "Idelsou.", q jn_U poderoso e

ino.fens.vo,. {g 4.362 S

nariz e
ouvidos - O DH. NEVES DA
DflOUl membro dm Aca-HUliNA demla de Medi-
olna do Rio de Jane/-
ro, medloo de dlver-
som hospitaes desta
oldade, com longa
pratica no pai* e nos
hospitaes de Berlim,
Vienna, Parlm e lon-
dree, dà oonsultaa
diariamente dam 12
àm 4 da tardo, em sua
clinica à AVENIDA
RIO BRANCO 90. Re-
aldenola Barâodoloa-
rahy 17'Flamengo-

A 716

SYPHILIS suas conse-
quencias, Cura
radical, injeccões

completamente
INDO-ORES,

preparação. Appl. 606 e 914.
n. 54, das 12' ás 18 ho-~ PEDRO MA3A-

1009, c.
(R 9243)

de sua .
Assembléa
ras. Serviço do Dr.
LHAES, Telephone

t r ata-se
eom bre-
vi d a d.,
mesmo

$, e reli-

Casamentos
sem certidões, civil, -¦_..
gioso, 20$, cm 24 horas na forma
da lei, inventários e justificações,
etc., com Bruno Scíiegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attendem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n.. 4.542, Central, —N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta cas» não *erão o in-
commodo de ir á policia; não se
coníundain — 32. (S 1232

CIMAURIA —Cura
resfria-

dos,
conshpaçúej com febre, bronchites e
esthraa. Preço i$ooo. Deposito 1 Phar-
macia Rodrigues, rua Marechal Fio-na_o p. «. (3754 s, R

Moveis novos e usados
Compram-se avulsos, guarnições

completas, tapetes, metaes, louças,
etc. Recados por escripto a Pin-
to dc Andrade, rua Marechal Fio-
riano 11. 138, casa de fumos.

397» J

As pessoas áe cor
Conseguem tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
dos que sejam, com o I.yiodor. que é
infallivel. A' Tenda em tortas as ner-
fumarias de i* ordem e na "A' Gar-
rafa Gnnde", & rua Uruguayana (6,
e Avenida Faltos 106.

PERESTREL-O S FILHO
Vidro 3)000. pelo Correio 4(000.
NSo se acceita sellos nem es'.

tampilhas. Em Nictheroy, droga.
ria Bar-cllos.  43S1

Gonorrheas-
e «um complicações. Cura radical por
processo» seguros e rápidos, Dr.
jOAO ABREU. Das 8 ás ti e das
15 ás 18 horas; 64, rua de S. Pe-
dro, 64.

Ouro a 1$800 a gramma
PLATINA 89000 « OfOOOi
Praia 30 a 6» reis a gramma,

hril.iai.tac, cautelas do Monte de
Soccorro e de «asas de penljores,
compram-se á ma do Hospício
n. 216, hoje Buenos Aires, ünic»
easa que melhor paga.' ¦'• 'J, 

>>4T

Gallinhas de pura raça
Pessoa que tem necessidade da

liquidar, vende um casal de Or-
pingtons Brancos, 8o$ooo; 1 teme
de Orpingtons Pretas, !>o$ooo;
1 gallo Cara Branca, .io?ooo. Esi»
criaçSo é superior e sâo aves im-
portadas. 1 terno de Plymiuu, ca-
rijo, americanas, 7o$ooo; 2 galli-
nhas Orpington Pretas, produeto
nacional., Esta criação serve pari
quem queira iniciar e seja amador.
Ver e tratar á rua Campo das Flô-
res n, 3, em Jacarcpagui. Apett
no Pechincha. Pôde ser vista todoj
ès dias. Ovos, vendem-se de di-
versas raças a io$ooo a duzla.

MOVEIS
COMPRA-SE E MOVEIS

USADOS
Mobiliário completo ou avulsos,

qualquer quantidade, paga-se bem
na rim Visconde de Itauiia 11. 157-
Praça tt de Junho. S 487?

FAZENDA

GOMMANDITARIO
Precisa-se de um com. capital de

30 a So contos, para negocio de
casa commercial antiga, por moti-
vo da retirada de outro sócio.

Carta á caixa deste jornal, com
a letra W. (4690

PRECISA-SE
'De «ma loja pequena com vi-

trine, que sirva para casa de cha-
pios, servindo também uma casa
que ceda uma parte de uma loja,
no centro da cidade. Resposta a
M. G. na redacção desta folha.

4360 R

FLORES PARA CHAPÉOS
. O maior sortimento, ao preço
mais barato. 'Flores para chapéos.
Flores para vestidos. Flor de la-
fanjeira. Unicá fabrica de flores
para chapéos. A Flor dos Alpes.
— Rua dos Ourives 97, i*.

J 4473

FREGUEZÍA DE IRAJA
Vende-se uma confortável si-

tuação. próxima a estação de Inha.
rajá, linha auxiliar, com 135
metros de frente e 300 metros de
extensão pouco mais ou menos,
uma boa casa systema moderno

com 6 quartos, cozinha, varanda
ao lado com 11 metros de exten-
são, toda forrada - e assoalhada;
outra casa para empregados co.n
3 quartos, cocheira e gallinhe.ro.
a casa está sobre uma meia laran-
ja tendo uma vista muito" boa e
muito saudável, arvoredos de di-
versos qualidades, pedreira de
crystal, água nascente e hortas c
pasto para animaes; trata-se com
o sr. Luiz Machado, proprietário,
na mesma. Preço 18:000^000.

R 454»

GAGHORRINHOS DE LUXO
Vendem-se bonitos, bem peque-

ninos, felpttdos, raça Tenériff, na
rua Vieira Souto 11. :i8 Ipanema.

412» J

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ'Modernos metliodos ile tratamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
:i da manhã. Rua Uruguayana,4.3.

(B 3280" 
,-^fHMÃ

A cura só se obtém com o es-
pecifico descoberto pelo dr.
King's Palmcr, o CARDtOGE-
NOÍ, ; não falha nas affecções,
chiados no peito, falta dc ar, ac-
cessos. Drogaria Granado & íi-
Uios, rua Uruguayana 91, Rio de
Janeiro. Vidro, 6$ooo; pelo Cor-
reio, 8$soo.» (R 4423)

Casas em Petropoíis.
Alugam-se duas, na rua Palali-

nato, ns. 29 c 41. limpas, liem mo-
biladas e com boas accommoda-
ções para familia. As chaves cs-
tão na rua Dr. Porciuncula n. 29
e na rua Souza FTanco.n. 57, em
Petropoíis. Tratam-se na rua Ge-
neral Câmara, 76, loja, Rio.

(4195 J)

MR. ROMANELLI -
Professor! ainda mora na praça

da Republica n. 84. Attende seus
clientes, das 9 ás 11 da manhã e
da 1 ás 6 da tarde. Praça da Re-
publica 84, esquina Senhor dos
Passos. 4031 J

LANÇA PERFUME
Vendem-se 14 dúzias Parisienne

30 grammas: rua 7 de Setembro
n, 29, sobrado, das 8 ás 10.

AOS SRS. DENTISTAS
Compra-se uma cadeira de ga-

bmete. Propostas por escripto
para i rua da Carioca 53.

TERRENO PARA HORTA
Aluga-se ttm 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-
lidade ao mercado os produetos co-
Ihidos. Trata-se na rua Dr. Felip-
pe Cardoso n. 30. (R 4604

Vende-se uma grande c bem («calizada, no município de S. Gon-
calo, distante da estação -dois W-
lometros, com boas estradas, pro-
prias para automóveis, grande
casa de residência, engenho para
canna, alambique, grande e bom
pasto, cercado a arame farpado,
com boa aguada, com bois, carros
e mais animaes. O proprietário
recebe metade i vista e o resto
ocm prazo e juros commodos, fi-
cando o immovel como garantia.
Para tratar com o sr. Araújo, á
rua Visconde de Itaborahy n. 291,
Nictheroy. 4367 J

• ijp«5iH|i:iiVjV

Vende-se uma machina de apa.
rar de 59 cent. de boca, uma
prensa de Stereotypia, e uma ma-
china de impressão Liberty, bõss
condições. 120, rua Cámerino.

 S 4*3*

mobílias e puno .
Vendem-se um dormitório e

uma sala de jantar de peroba, es-
tylo moderno e rico piano Pleyet
n. 151.718, grande modela e feo-
vo; na avenida Mem de Sá, jo,Upa. S 4»»

DrogariaPharmacia
emS. Paulo

CASA
Aluga-se ou' arrenda-se uma ma-

gnifica casa, com bons commodos,
toda 5 reformada, com installação
electrica, água em abundância, á
rua Parahybá, 7, próximo á Mariz
e Barros. -,' t

Para informações í mesma rua
Parahybá 3, onde se encontram as
chaves. (4122 ]

CASAMENTO
Cavalheiro estrangeiro, distineto.

de 45 annos, .em cptiina posição,sócio de importante firma desla
praça, deseja conhecer senhora de
bons costumes e de alguns recur-
sos financeiros para tratar casa-
mento, Máxima seriedade. Cartas
a Macdonal 24, nesta folha.

(4i»4 J

GARÇA
Gràtifica-se a quem informar do

paradeiro de uma que fugiu da
rua General Meiina Barreto, 21.

CREADA
Precisa-se dc uma com pratica;

preferindo-se que tale inglez. Sr.
Carneiro, rua dos Andradas, 19.

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

teme, a 30 passos dos banhos de mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO, 64,

Telephone 9?=, SulIVesta praia ideal agitam-se as mal;límpidas, e puras_águas tio DialrictcFederal I As de Santa Luzia ou lfla-mengn sao condemnaveis para banhosao menor exame, pelo seu minimomovimento próximo das galerias deesgotos do hospital, da Misericórdia rdo, no das Caboclas. (Documento of-ficial de uma autoridade ao prefeitodo Districto).

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 a 25 contos. Trata-
se a rua do Rosário 157, 2» andar.

455S

NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa de trato c podendo dar

fiança, offerece mensalmente trin-
ta por cento dos seus vcncimeatoi
a quem lhe arranjar uma colloca-
çao; cartas neste jornal a F. X.

3018 j

AOS SRS. DENTISTAS
_Vende-se uma cadeira de pres-são com,., pouco uso, com braço,

mesa e cuspideira. Tratar S tra-
vessa de S. Francisco de Paul.-,
n. 22, sobrado. R 4704

COSTUREIRA
Precisa-sc de tuna, franceza,

para casa de familia, á rua dos
Araujos 21 (Conde Bomfim), que
saiba cortar e cozer bem, por
qualquer figurino. PàsãmVntoi por
díari-i 

4829 
J

Vende-se uma boa pharmacia e.
drogaria, luxuosamente montada,
cm uma das principaes ruas i£
capital dc S. Paulo, com trandff
sortimento de produetos chimicos «
pharmãeeuticos, perfumarias, élc.,1
etc, pelo preço de iRs. 4o:goo?ooo,
o, motivo é não poder o propriela-rio estar á testa do estahelecimen-
to, devido e outros affazeres <pie
o privam disso fazer.

informações com os srs. V. SiV
va & C. Drogaria Ivamaignére, rua
da Assembléa n. 34. (4655 J

Convém a todos
saber que o "TridifCirtivo Crua" *
o unico remédio approvado pelaDirectoria de Saude Publica, <u«cura os moléstias do
intestinos.

do estômago e

MORPHEAZ
Curas assombrosas pelo novo •

unico especifico a Spirochetino-
Poderoso depurativo das moléstia,
da pelle e - do sangue, syphilis tt,
beldes, darthros, eezemas, manchlj
e tumores da pelle, feridas e ulc«
rações, boubas rbeumalismos e can-
cros. Deposito: Granado & Filhos,
rua da Uruguayana n. 91, Rio de
Janeiro. Vidro, 5$. Pelo Correi
8$ooo.  (R 44a;
XAROPE ADSTRINGENTE d«

QUINA, CASCARILHA •
SIMARUBA

Formula de R. de Brito, dnPliannacia Raspai!, approva-
da pela Inspectorla de Hy-
«iene.
Riieitado ipelos mais «balindo!médicos contra as affecçBes do tu-ro gastrointestinal, .principalmentecontra as diarrheas rebeldes tcompi-uhadas de eólicas, dysenterlas e mt*sementes, diarrheas da dentiçSo edas convalescenças das febres Igra-v*s e das moléstia, pulmonares, con-seguindo sempre maravilhosas' curai.w_n"/í!S u!?f! veia-ae no vidre.PR15SO, 3fooo. Deposito — Dro-gana Pacheco, rua dos Andradas 45.labriça, pharmacia Santos Silva, V-rua Dr. Aristides lobo 220. Tel.I.40Q. villa, Hio de Janeiro.

FAZENDA
Compra-se uma com 50 a 100 ai-

queires de boas terras em clima
saudável, distante no máximo 4 ho-
ras desta capital, com regular cas»
dc moradia, abundância d'agua,
mattas e que tenha uma planície de
6 alqueires mais ou menos. Cartacom todas as informações, condi-
çoes de venda e ultimo preço a B.
C. D. nesta redacção. (4137 R)

Doenças do Coração
Pontadas, palpitações, cansaço,

falta de ar, pés incliados e hy-
dropsias, bater forte e irregular
das artérias, do pulso e do pesco-
ço, e as lesõe3 no coração, causa.
das pela sypliilis, rheuniatismo e
arterio-schlerose, curam-se com o
CARDIOGENOI,, grande descober-
ta, approvada pela Saude Publica,
para essas moléstias. Granado &
Filhos. Rua da Uruguayana n. 91,
Rio de Janeiro. Importantes atlei
tados dns pessoas curadas e d<
médicos notáveis. Vidro, 6$ooo.
Pelo Correio, 8$soo. (R 4422.

PHARMACIA
Vende-sc uma, com acconimo-

dações para familia. Trata-se na
rua da Assemblía 34, com Virgi-ll± ^_ R 4*9»

COZINHEIRA
Precisa-se de uma perfeito, de

forno e fogão, brasileira, de còr
branca, que durma no aluguel,
para casa de familia de tratamen-
to, paga-se bem; na rua Andrade
Eertençc a. a„ Cattetc, 3973 J

-_-_X___SS ¦. 
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Ukris ia Capital FÉral
CORREIO DA MAXHA — Quinta-íelra^ 2$ dc Outubro ^e WM

comtanbla de Loterias Naolwtei deBrasU
p _*__._».« púUMa sob aOsoalluoftii do governoE 

lederal «s 2 U2 e aos sibiadei
ás 8 Uras- ,e-

flua Visconde de ltaboraby K. 45
HOJE .HOJE

345-11'
uf-.ttia.n_-a.

311-41 «v

20:00O$00Ol5:ooo$ooo
Por 1$4oO Sm meios] Pu* #800, cm inteiros

Depois <3.ô aj-_a£kzi-3.3j
A's 3 Horas da tnrdo—809.—_0"

5 O: O O O *0 O O
Por 4$Ô0O, em quinto*

Sabbado7^~3õ~no¥einbro
A's 3 horaa da tarde—300 — 3«5

loo;ooo$ooo
Por 80000, em décimos :

Os pedidos do bilhetes do Interior derem ser «compa-
nlindos do mais 700 rs. pa» o port» do Correio e dirigidos
aos «Kí-ntes goraes NAZARÉ.H & C, RUA DO OUVIDOR
Ti. 94,.CAIXA N. 817. Teleg. LU8VKL, e na cas* F. GÜI-
WAKÁBS, KUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Cau-
oclltis —- Caixa do Correio n. 1.273.

A Casa ta ao p»
Crétaos de nono dever prevenir

os conntmidofes que «Ia virtude «do
exito «lcanod» neta nMM

____r l! j ^^_____

^^____r *"*

tem ipparecldo £ venda «por preços
mai» vantajosos numerosas imitações
qne, embora tenham um brilho pare-cido, sus intensidade oponente desap-
parece rapidamente, tendo o seu con-
sumo egual ao de qualquer outra Iam*
pada de filamento de metal.

Por isso, quem desejar nma lampa-«4a de i|s "watt", deve comprar só-
niente em casa de toda garantia ou
constatando ante os apparelhos a eco-
nom» real dá lâmpada que lhe oífe*
recam. _ Avenida Passos, 36 e 38 —
LUCAS & C

AOS NOIVOS!
Enconiniendc seus moveis na

Casa Veiga. Fabrica de Moveis.
il'recos de fabricação, «R. Senador
Jiuzcbio 232, Mangue. B 4516

Mme. VA6UIMAR LANZONY
participa ás snas amigas e fregue-
ras que mora na rua D. Laura dc
Araujo «. 7«. AttencSo: trabalhos
em costuras «om perfelçSo. (S349t

T0\DÂ PÉRSIA
(râmfa, Grande

Este celebre e afamado pô, pelos seus reaes effeitos na mortan-
tfailc das pulgas, percevejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartas,
•piolhos, bicheiras c coceirasdos animâes, tem conquistado o primeiro
iogai" entre todos os insecticidas.

Tornou-se um indispensável familiar. v
Não suja a roupa. Não é venenoso. Seu aroma em nana preju-

dica a saude. Pôde polviihar-se na cama de qualquer creança sem
perturbar-lhe o somno. ...

No rotulo vão indicados os differentes tnodos dc_ applicação,
conforme a espécie de insectos que se queira destruir•-.__,_,

O aue convém i procurar o PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA
CRANDIÍ e para obtcl-o, o unico meio é dirigir-se a nós.

Nosso PO' DA PEIJSIA c preparado unicamente com as flores
frescas das plantas e não c para se comparar com o pó de _ acção
quasi nulla, feito das raízes ou da planta toda, quando nio e com
üubstancias offcnsivas á saude. ._«..„,. . ., ,Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes ou prcjudlciaes

i saude .c á roupa). , _, , _ .
Sempre que os freguezes se tem queixado que o To da Pérsia

não dá resultado, tem-se verifirado que não compraram o verdadeiro
I'0' DA PÉRSIA DA ÓAllRAFA GRANDE. . ,.; _---.,

ATTENÇÃO — Em tedas as latas com o PC-' DA PÉRSIA y*e
grudado üm rotulo com a s-p.rnt» ¦.«urra registrada

Gonorrheas
curam-se rapidamente, sem pre.cisar injecções, com o uso da
OPIATINA
deposito: FHAMACIA ItUAS

Run do Espirito Santo n. 20
Próximo uo tlientro Carlos

Gomes M M8

• '\ ^¦]L—^—\d0dmmmmmWr^mmgL^^

__ __^_^^^^^^^_________1 :. ^____T -mWÍmm- B "

A SUPREMACIA DA "IMINfiTOr

TrtUaeito rápido, radical, raciona? e scientUfe»

</^_k
'___p*___~^__B

iY^ã&élmmmmWf,
mf-eWiMml"v_ 2,aH__Hl'ir
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MARCA. liU.aruADA
Portanto, rejeitem as latas que não tiverem esta marca registrada

tio rotulo, como não tendo saído da casa Garrafa Grande.
Lata 2$ooo, seis « 10Ç000 e doze por zofooo. Remette-se pelo

Correio 1 lata por 3$ooo, seis por ia$5oo e doze por 25^000.
Nãffíse-acceita sellos uém estampilhas. Em Nicthecoyd, dro-

garias"'llaVcelIos. J 4347
A* GARRAFA GRANDE

66 RUA URUGUAYANA 66
Perestrello Q Filho.

e AVENIDA PASSOS 196.  (A 3851)

MME. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ü 443)

5 PNBUMOSINB — Unico re. á
K médio que oura bronchites, as- Zk
m tlima, tosses, detluxos, resíria- R
_S des, cm tres dias. _p
_ EXITO SURPREHENDEN. -
• TE — Approvado pela. Saude «rA Publica. Deposito ícmI — Cir- _P
_ los Cruz & C,"i rua Sete de St
S Setembro 81. (K «i3) y
&_WVm!W_««-VM_«_

LUSTRES
PAU*

ELETRICIDADE

:• ?s~;s»mii^:.-«>h ¦¦¦; ee-

RUA 7 DE SETEMBRO 161

SOBRADO
Aluga-se um com optimas ac-

commodaçõcs para família e cs-
eriptorio, junto da Avenida Rio
Branco, lado da sombra.

Trata-se «na rua de S. Pedro
n. 84, loja. (S 3721

TRAOÜCÇÍES
de francez; inglez c allemão, para«portuguez, por preços módicos;
tratà-se á rua General Câmara n.
85, sobrado, das 3 ás 5 horas, ou
j.clo telephone Villa 3.068. (J 4003

£«-3. Eiier_*il poderoso tônico
J2Í Novo anti«rhe (3 matico*_i-j Energil depurativo agradável
•gd Rel dos laxativos
.^a Grande remédio da mulher
1—- Integra a força do homem
f* Licor o mais saboroso

A'venda nas drogarias J. M-Pacheco
Granado & C. e Araujo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias J 59,

PHAETON
Vcndc-se um forte, bonito e

espaçoso, com capota movei, para
¦in ou dois aniinaes. Informa-se* rua Visconde dc Figueiredo, 41,
rfiÒprietario: (4I<«8 J

; GONTRABASSO
Vende-se um muito tocado e so-

nóro de boa fabrica franceza, bem
conservado.'

Informações á rua Visconde de
Figueiredo, 41. (45<>7 J

17, Senador Euzebio, 17
Vendcm-so moveis a prestações; os
preços c condições ao alcance de to-
dos. (A 34S2)

Igaharaí
p| Moendo ssmpre p

iTEIteíCaios"

E' facto reconhecido por todos os entendidos na matéria. Entre as boas machinas
de escrever, destaca-se a "REMINQTÓN", não só devido á-sua extrema solidez, mas
principalmente devido ás vantagens próprias não encontradas em nenhuma outra ma-
china.-' 

:.T'":': .. 
/¦•''V <..... .'';•

Srs. facturistasü!
Imaginae uma machina que, além de fazer com perfeição e rapidez todos os tra-

balhos communs de dactylogaphiá?^ainda consiga automaticamente sommar as facturas
que nella forem feitas. Isto consegue-se com a machina " REMINGTON ", modelo
"WAHL", e é a unjcà que possue esta immensa vantagem, sem, todaviat complicar o
seu manejo, assás simples. : .

Srs. correspondentes III
Imaginae umamac|ína, cujo "teclado seja extremamente sensível, de forma que,

com menor esforço se consiga escrever maior numero de cartas em menor espaço de
tempo, e tereis conseguido o Ideai. Isto consegue-se com a machina "REMINGTON",
modelo ío, que automaticamente escolhe as varias posições de : endereço, começo de
periodo, data, terminação, etc, sem que todavia custe mais dinheiro por isso.

Outras muitas vatítagens vêm descriptas no novo catalogo illustrado que será re-
mettido contra o coupon que segue.

Acceitamos outríáS machinas de escrever em pagamento parcial das modernas
"REMINGTON" e concedemos facilidades para o pagamento : —Peça hoje o catalo-

go descriptivo á : .l,V_

CASA PRATT-Ouvidor 125, Rio de Janeiro

Feridas
.. A SANTOSlNA (pomada *see cativa) ê o remédio aconseliiaáo

para o tratamento rápido, radical, racional e .cientifico dc qualquerferida nova ou antiga. ¦ •" .• '
A SANTOSlNA desfaz as earnes esponjosas, amadurece e fairebentar os bubáes venereos, os panaricios, os unheiros, os anlhra-aes e os tumores de qualquer espe cie, «em scr preciso rasgal-os aferro, impede-os de gangrenara' íl catriza-63 radicalmctitc. "
Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as cortidutas.Dcsihcha as inchações, taes co mo as eiysipclas, as pernas índia-das,, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens "com bolhas e vermellidâo, os darthros c assaraas.
A comichão desaoparece~ em poucas horas com a applicação des-ta pomada. ,;Cura as_hemorrhoides externas, allivia como por encanto o prtt-rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-mores hcmorrhoidarioswou mamillo s. Cura as queimaduras.Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo c deixa tra-

baldar. - ¦¦ ¦

Preço da lata a$soo. pelo Correio, 3$soo. Nao se acceita sei-los nem estampilhas.
Kncontra-se n'A GARRAFA ORANDO

ee JEiTJJm. TJRXja-xj___-_r__.rv___ ea
PERESTRELLO & FILHO

e á Avenida Passos IOO
Eem Nictheroy, drogaria Bárcellos. 1 .t?;»

13 ';"l
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CINEMATOGRAPHO
Por motivo de moléstia, vende-

se um, num dos bairros mais pò.
pulosos; preço de oceasião. Car-
tas .no escriptorio deste jornal a
M. S. 3138 >

ALU6I-SE
0 predio da rua General Pedra

n. 49, com grande armarem c so-
brado, está restaurado de novo e
aberto para «er examinado e paradar informações. Aluguel barato.

Adiantamentos ao coira
A Companhia Nacional de Armazém

Gemes emltte WARRANT8, com descontos
módicos garantidos, sobre mercadori-ts depo-
sitiidas em seus armazéns, libertando o eom-
niercto «io vexame de solicitar endossos gra-
ciosos para descontar tltntos, e bem nssini faz
ndiantamtntos para pngnmontos de direitos o
fretes, mediante jnro bnnearlo. Para informa-
ções na sede da companhia á

Rua General amara, 33
AMA SECCA

Precisa-se de uma, de côr bran-
ca, para creança recenascida, e
que entenda bem do seu ofíicioj
trtar á rua Silveira Martins 104,
das 11 ás 3 «horas. J 4474

13f SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ç5es e em boa* condições por pre.
ços baratos; entrega na i" presta-
ção sem fiador, Telephone 411?
Norte. (S ia*t

((

SÓCIA
Precisa-se de commanditaria paradesenvolvimento de uma casa «no

centro do commercio.
Cartas á redacção deste jornal,

a F. (4692

CINEMA
Vende-se um transformador tri-

monophase, unico acceito pela
LiehtrVpara obter Kgação de lan-
terna,.sem motor. Emílio. 71 Fer-
reira Vianna. R 4429

TERRENO
Vende-se á rua Barão de Mes-

quita, perto da rua Dr. José Hy-
gino, com 13 metros de frente,
por 100 de fundos informa-se na
rua do Acre n. 100. (B 4522)

PHARMACIA
Vende-se uma", bem sortida, no

centro. Trata-se com o sr. Mauri-
cio, á rua 7 de Setembro n, 227,
das 9 á 1 hora, ou das 3 ais 7.

(R 4<5iS

G & La O
Empresa de Armazéns Frigoríficos — Cáes do Porto

Avenida Lauro Müllern. 431 —Telephone, Norte, 1355
^ Entrega diária, a domicilio

Assignaturas
»

mensaes
; 308000*

98000 por
, 1580'O »
, 338000
1008000

mez
»

«OiTM-lict-i fi» PnliclinicaV/CUIlSla da Santa Citsa
Longa prutlo.i nn "aiz o na ICu-
ropa. Cinirpia dos olhos e do
nariz. Rna do Ouvidor Iii2-as 2
horas. Residência Cònçoh es
Crespo 20. S 3439

n____XT__-_3_____C_-____

•_-___n_____3_____a____

GELADEIRA
Para açougues, corvejfirias, botequins, armazéns,

l-itcrias fmetas, residências etc, etc.
Fabricante: x_. rtu-rfior. Rua Vasco tia Gama 165

CAVALLOS
Vendem-se 3 magníficos cavai-

los árabes, puro sangue, para rc-
producção ou para trabalhar em
circo, pois. são amestrados em alta
escola', Trata-se no Theatro Rc-
publica.

ALUGA-SE
O pre.lio da rua Moraes e Valle

11. 5, todo reformado dc novo; as
«liavcs estão na rua da Lapa 11. 71,
ojiii o sr. Lopes. Trata-se na rtn
Kodritto Silva n, 26, 1° andar,
com o sr. Souza, preço commodo.

SmSsem^gaimmmKmi

ALUGA-SE
O predio da rua Camcrino 42.

Tem grande armazém c sobrado
todo restaurado de novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre dc Deus.
Aluga-se barato.

Escrever á machina
Ensina-se por methodo novo,

com os dez dedos cm qualquer ma
china á escolha do 

"alumno a 10$
por-mez; na rua do Senado 173.
s brado. R 4W

8ARNÀS E ECZEMAS

CüIU A

3 Sanacutis

Jc*dva_>!li;J3XUllo-, > >:"íí
semestraes» Ij2.» ou 13 » . . . .

.» f ] » ou 25 » • . . .
Assigcaturas por coupons 1 touélada. . . . 

» » » 75$,808,0O8O00e. . .1008000 conforme
o consumo diário.

A empresa faz satier ao publico o aosj seus clientes que acnlm tle tomar provldenclns q«c lho pcrmlttcm gn-
rnntlr rim perfeito serviço de distribuição do gelo, podendo nttender a qualquer pedido quo lhe seja feito.

A empresa dispõe tniibcm do espaço em suas câmaras frigoríficas, com temperaturas ndiiptaveis a cada
mercadoria, podendo portanto receber qunlqudr quantlilndo do feijão, cebolas, batatas, frutas, pellcs, queijos,
manteiga, conservas o quaesquer outros gêneros sujeitos a deterioração pelo calor, assumindo responsabilidade
pela sua conservação, dc accordo com a seguinte [tabeliã:

TABELI.A DE PREÇOS PARA ARMAZENAGENS

Pêndula Brazil • 149 Sua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo-
dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qa-lidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções Bemanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

PHARMACIA
Vende-se em bom local, faz bom

negocio, tem sortimento, casa para
familia e cbacara. Trata-se na
Drogaria Azevedo, Assembléa, 73.

(4691

HYPOTHEGAS
A Companhia SUL AMERICA

empresta dinheiro, a juros con-
vencionaes,. sob hypolheca dc pre-
dios situados nesta capital,

RUA DO OUVIDOR, 8}

ACURA DA IMPOTÊNCIA
O especialista DR. CARLOS DAUDT — com longa pr*

tlca dos hospltaes europeus, garanto a cura, cm curto espaço
do tempo, da DIPOTENCIA, quer seja do fundo sypliilitico
•medular, quer cm conseqüência & neurasthenia sexual.

Trata a fraqueza gcnital, sob as diversas fôrmas clinica»
ejaculaçõcs prematuras, perdas semlnnes, perdas de phos-
phatos, prostatorrlifia, etc," como também motivada pela in-
íecção gonococcica. Não faz uso de medicamentos, nem
applica a massagem rcctal.

Tratamento moderno, perfeitamente Intlolor, de resnl»
tados seguros o com appàíellí agem especial.—Consultas á
rua Uruguayana 43, sobrado, das 2\i ns 5 lioras. (M-23C)

__B___t_*-3rta;-j«---t

Taxas por volumes

Combust ivel \k
I.cnlia cm tocos para fosão eco-noniicn entrega-se em domiciliu.

TEIXEIRA CORTES & d
TELEPHOXE 43 — VILLA

UTERINAVoreV
tnodia que cura FLORES
IU»ANCAS e o Corriraento
das Senho.-as.

Vendo-so nns principaes
pliarmacias e na Drogaria

Araujo Freitas & G.

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccorro, compram-se e
pagam-se «bem, na praça Tiraden-
tes. 64, Casa Clareia,

FLUX0SEDAT1NA
do Phco. S. P. Araujo

Cura eólicas uterinas c hemorrha-
ginsom menos do vi horas,"Devolve-se o dinheiro se não tíer resultado"
Agentes Geracs : SILVA GOMES & C.-Uio. RISW"

Cofre Americano"Remington"
Vende-se uni bom cofre. Ttiostra-

sc por favor na rua da Coiiititui-
«.jo n. 57. (S466O

GRAVIDEZ
l'vita-sc usando a ultima des.

ròberiá A Protecção das Dumas.
^'ão falha e é sem perigo, com.
iikhIo e hygienicò. Drogaria Gra-
nado & Kílbos. Rua Ua Uru.
guayanai 91. Rio «le Janeiro, cal-
*¦' 5S; pelo correio, 5?óoo.

(R 44*4)

Moveis a prestações
Por «itic v. cx. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattcte, 7.
que entrega os moveis 11a 1* en-
liada de 20 '1° c os seus preçot.
são báratissimos. Cattete, 7, tele-
phone 37150 Central. (S 2041

OURO
a :$Sao, pl.11.11a a pSooo, brillian-
tes, prata, dentes usados, ém qual-
quer quantidade c aos niclhôrès
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja dc ourives.

(51 4406)

& c.
CASA FUNDADA EM 1S7S

CJiiloos (Icpnsiiarios do cimento inglez"wiiit^ _ i3u<*'rrii«:i«ts",tinta hytrionica ULSINA, 8ARNOLT"l?Ii*r^?* pura niatar o carrnpato do gado
TliLl-niONE 274 - E£ua do Rosário 55, 58

IC<_n_«_V»«t^_«_«-»**-Kl_tS
§ MAJEfSTTIC g8 CÍiarüfôs flnisfimos feitos „f.ix mim com superiores tali.i-K
«cof. do Jtiva, Havana e Ua-R
Slhta. ¦*'A Deposito: líua Rodrigo Sil-"van. «12-1-.
«§_______?____________«

Estômago
Tridigcstivo Cru;, é o unico rc-

médio que cura as doenças do es-
toinago e intcsiiiios. Drogarias e
pliarmacias. Vilro. 2S.ÍO0.

MEKCAUORIAS PESO m
Taxas por lvilo

:a\a
30 dias MERCADORIAS TAXA PRAZO

Frutas verdes... •

Frutas seccas. •

Castanhas, etc. >

Cereaes. • • • • ha
Batatas. . • . • „taa.
Queijos. . • 4 • Kj

O
Manteiga. • < > l>

Bucalhúo. . . • •

Camarão secco.. [

ató

Carnes Salgadas

Toucinho.

Presuntos.

Banha. • • • • •

j 1

5 1
«1

25 ks. 9400

a 35 $500

a 45 "':'":; s^COO

65 1 |7Ío

85 Ç800

105 1$000

115 1 185Q0

135 2.<|0d0

13R 2á5(0

. Y'~" 
} t:de 10 %1 I . |"

í i

26

36

46

66

86

106

116

126

'Para 1.000 volumes

..Desconto

Carno verde. w. m t« :«i m t»i «•

Peixo fresco .• » aa r.i':« aa rr- tn :•

fResfr...

LCongcl.

rResfr...

LCongcl.

Peixe salgado, ai r.i tn ir t.: m w

Gallinnccos., :.: r«: n; w r.t w r.i ia

OVOS • •»: r»i rti ,-»i iii :.-, :• íij «vi r,i :

(-Resrr...
LCongcl.

Cebolas. :»i _i r.i r« r«l m «1 r.i r.- :. rr 1.1 ••

Couros. .1 w v v y v w rii di 1» ¦•; w w w

1'cllès confccclpnadtis. :.-. r.i ,'w .'•• ¦• ui m •

I

Tabacos. .-.:.. ..1..«;-i ir. »i w '••;«,

Legumes. .• v u. >« '•• í«. ••• '•• «i,ü: 1

Leito o" tirOmo — Litro • •« w w v 1.1 r.i .

Cerveja — Barris 25 litros • r»i :•¦. t« t#t ...
"lôrcs. . . . • • • • • • • • !•: r.: :•«

$030

$050

$030

$050

$050

$030

$050

$020

$080

1$.Ò00

$100

$030

$030

$100

Semana

30 dias

OVOS FRESCOS
Vcnedcm-se na estação de Ra-

mos, frescos, garantidos, a i$5oo
a dúzia, entregues a domiclio.
Correspondência «Caminho de Ita-
raré ii. 370, Cascadura. «R 4438

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina,

do, boa casa mobilada para fami.
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, «Jus 14 ás 17 lioras.

Fabrica de malas e objectos devi me
O maior sorlimento e os menores preços do mercada

Moveis de vime e
tapeçaria

para cima e baixo
do moza, para
forrai' salas e

prateleiras

Jogos Rnlotas, Jaburus,
Mtisc «Ues, Xadrez
Dominós,Lotos.
Damas, ele, otc

Patine *oot ">a"s c INa'9
Iu -lllu artigos para sport

SEGURA CAMPOS & C - 84 Riu Seta de Setembro 84
liemetto grátis para o interior o catalogo gorai illustrado a

quem o requisitar.

UM PIANO
Vende-se, com o sr. Lourenço,

iá rua Haddock Lobo 417, um
piano Pleyel, cm optimo estado.

4373

í*Semana

30 dias

Semana

MOPtWHÍL

GOÜOCIDINA
Cora radicalmente o corri-

«RCiito das senhoras c a RbnÒr-
iié.i iicuila 011 clirouieas

.\"A0 PRODUZ DOR NÊJI
ESTREITAMENTO

A' venda cm toà.i a psrte.
(.Vposiiarios: Granado & l:i!!iòs
«ii—RUA URüGUaYAN.'\ -o

Pílulas PurgatiVas e
Anti-biliosas de Brito

Approykdas] «e ipremiadas com
tneiialha de ouro. Curam: prisão
:1c ventre, dures de cabeça, yomi-
to9, doenças do figado, rins e
rheumatismo. Nã° produzem co-
ücas. Preço, i$;oo.

Deposito?: Urosarií . ITacliecc..
rua dos Andradas, 43; á rua Sete
«Je Setembro ns. Si c pi). 1'abri-
?a: Pharmacia Santos Silva, roa
Dr. Aristides .Lobo 11. 220., Te-
lephone n. 1.400, Vií> V "prestaçíi:*.

Jfl^BROMCHITCSYâ
Jjm CWARSHOSjÊâ

. .Li i*ém<tm P*u m mrnium). li .
1 imtt em Mu u rtu-iciit * Dncuiu.

C mi Ptrii, SO, Ru» im Ort*atuc
hnRalir*<Khiinniin,«rigi>aiUathilA

__j A timlê 1111. t- ^ •---"*"

MOVEIS
\ CVS V QlTE VENDE MAIS

BARATO E*
"A COMPETIDORA"

RUA SENADOR EUZEBIO, 75
Camas do ncroba para cr.sal, :8Í.

10S. 35$. 4oS so?. ;oS Co c 50S;
íoilcttcs. 00? iooS^iiuS a i.to?; mc-
sas -do cabeceira, :o$. 25$ a .Ts?: Ruar-
da.vcstidos. ¦!*. 50S »°°S. a »3°i:
(ruarda-louws. 3o3 35$."-$ e '«?.
racbs mobílias, ooj. 100S. nos. ijoj
a 250$; cuarda-comWas. ;:;$. ío?, 45*
ató 60$; Ruarda-casacas 100$, 1755
até jooS: preços .. dinheiro. _¦

Ricos dormiiorios. estjio allemão, e
a Capitei, vcudem.se > dinheiro e

PETROPOLIS
Aluga-se para fainili.il a casa

mobilada á rua Wcstphalia 11. 19S,
bonde Cascatinha ú porta. Tele-
phone 173. ?\ ! M 4495

PHARMACEÜTiCO
Pôde assumir a direcçao tcchni-

ca dc qualquer «pliannacia; pro-
posias a B. G. M. Cartas nesta
redacção. M 445o

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRAXDES SAÍDOS EM TORAS AS SECTÕES A riIEÇOS

SE3I PRECEDENTES

(S 559'

EMPRESTA-SE:
dinheiro sob hypotliecjis. avisos o;>.
contas do governo, promissória!,
penhor mercantil,• .caução dc apo
lices, aliifjueis 

'de 'prédios e toJos
os neijocios coinmerciaies. Rua
da Alfândega 4?. sala .9 (entrada
pelo elevador) dc 1 /is .2 e 4 as
3 horas. ! 31.19 J

Moveis a prestações
Querem vv. ccx. comprar mo-

veís em melhores condições c por
preç'os báratissimos. pois visitem a
Casa Sion. na rua Senador Euzc-
bio ns. 117 e '-<)• te.ep.'°nÇ S200
Norte. (& «45

Sementes de capins pr-
dura, roxo e jaraguá

Vcildcm-se, novas, (rarnritíilas,
ua Casa Pinto, Lopes & C. Rua
Floriano Peixoto 11. 174, telcpho-
ne Norte .i.oofi.

PREDIO NOVO""
PARA PEQUENA FAERICA
Vende-se a dinheiro ou a pres-

tações ura predio novo á rua de
SatifAnna, próximo á rua< Frei
Caneca; trata-se com -Estacio,
das 2 ás 4 da tarde, á rua da Al-
fatidcga n. 25, sobrado, sala. da
frente. - (M 454=)

GRANDES REDUCÇO.ES tioí pre-
ÇOfií como sejam: c_;r.;:_ jura foUeiro,
25? a 35$; ditas Rlsio.-i, para casados,
40$ e 45»; lavatoríos inglezes, 50?;
toiicttcs-cotiimodasi 100$ c 105$; guar-
da-vestidos, 33$ c 45?; guarja-loiiças.
33$ e 45$; guarda-pratos, superiores,
110$ c i_o$; g'.:ar(!a-vcstiiios, dc dos-
armar, 1005 e iioj; mesas clcsiic.is,
50$ e 55$; mobílias estofadas, 130?.
140$ e 180$; d tas Sul-Aníerica, 100S
c 110$; cadeiras para sala ou quarto,
73$ c 80$; cadeiras ds balanço, 35.$
e 40$; dormitórios, 4-0$ e -Í5o$- '-i-
versos modelos; a encolher; sala <ie
jantar, 3So$ c 400$; colchões do crina.
12$ c 25$; capim, _$ vi 10$, e tudo
novo c dc primeira «finalidade, «ao

— LEÃO DOS MARES —
110—-linrgo dn Lnpn—110

Fccáih catalogo

MANTEIGA
AOS FABRICANTES ' '

Quere-S cjlurir a voi_a manteiga e
queijos usac a Colorantina Brasilci-
ra; ê um produeto similar a diversas
marca, estrangeiras extraído da flora
brasileira, n"ro contem matéria nociva,
como demonstrou, no Laboratório Na-
cional ib Analyics 11. S50..

fGarantc-se a sua boa qualidade, e
dá titidbcôf 11a manteifia ccual á cs.
trangcimi cates pro duetos já são bem
contiecidos, pelos principaes fabrican-
tes destes cenèrosi

Preçjs: cm latas cli litros. es$ooo;
de 100 .itros para cíuu, 10 "l" dc dos.
conto.

Denositariis — Miranda & Fillios.
ms liarão de S. Fclix 26, Rio dc Ja.
neiio (R si)

ULTIMA NOVIDADE
Apparelho para maehina de

costura "OATSAü", simples, for-
te, barato e econômico. Quitanda
n. 64. J 4454

Escola Underwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado.

Avenida Rio Branco n. 108

SENHORA ODETTE
Mando vale 24; recebi carta

atrazada. ora pode escrever N. W,
Russo Manno, rua Senador Euzc-
bio n. 80. Rio de Janeiro. (4120.'

MACHINA "IDEAL"
Compra-sc um gerador electricU»

typo "Ideal" compound,, com-
pleto, de 50 kw. Oífcrtas nesta
folha a E. M. N. 4365 I

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a inüiifficicncia renal, (13 cystites, pyctilcí,

ncnlirltc= íirctlirltes", calarrho da bexiga, jiillamniação do próstata. Dis-
solvc as aròas c os cálculos de flcido unco e uratos.

Nas boas pharmacias - Ru a V de Março 17-Deposifá

CABRA
Vende-se unia com um casal de

filhos; dando bastante leite; trata-
se na rua da Misericórdia n. 3-.

(B 4530)

LOTERIAS
Vende-se nma agencia bem afr*

gueiada, preço módico; trata-s i
rua Real Grandeza 226, Botafngo.

4-'81 |

PÍLULAS DE CAFERANA Abreu
SotoriiiUa

OURAM
gozões-Maleltas

Febres patustres
Int«PTixiittenícs

Ncvraltríatl
Jlultn cnldn.ln eom ns lmltnçfics « fulslflcnçncs

Duigos depositários. Bragança Cid & G.-R. ao Hnspicio 5
Grande fazenda café- HoniosopatíiiGQS videnteseira

Vende-se tuna muito importante,
produzindo io.coo arrobas dc café,, -«•¦-..• .., ...........
situada cm clima .saltiberrimo, dU-l neíicente: fornece. GKA1U1A-
tante g lioras de;ta capual. e 8

A
! quer

todos que soffrcm «lc qual.
moléstia, esta sociedade l.i

9 
de S. Paulo; trata-se, das 2

ás 4 da tarde, com Alfredo lista-
cio de Faria, á rua da Alfândega
11. 25 sobrado, sal» da frente.

(M 4541

Médium Spirita
'Rua Fernandes, 8. •Ramos.

(4300 J

MENTE, diagnostico da moléstia.
Sú mandar o nome, edade, resi.
dencia e profi;;"«o. Caixa «posUl
11. 1.02-, Rio de Janeiro. ScIK

a resposta. ____!''para

XEÜRASTH1..VI.Y
E mrSTERIA

Tratamento r"r processos espe
ciaes. Dr. HcrcuU-.no Pinheiro.
Cons. Uruguayaiia, 105, (Jai iv t|
17 horas'.

*á«_r

m

v' ps
rm
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Companhia Ç?lnematogr_.p___8ca,
Brasileira
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I TECO JE - Um espectaculo extraordinário - Um concurso de ARTE e de BELLEZA -HOJE I
QUEM VENCERA'? - BERT.N1 ou MENICHELLI?

Eia a pergunta quo fazemoa, apresentando em um mesmo programma dois trabalhos _mrprehencl_í__te_

francisca
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Berfin i
no romance de amor e de sentimento

CULPA
ALH

PINA MENICHELLI
no grandioso trabalho de fogo

TIGRE
__ElÂ__bA _j

0 lindo drama que desde segunda-feira
vem vencendo na tela, com enchentes
extraordinárias.
, A «soberana da tela» mostra todo o
seu temperamento vibratil que lhe gran-
geou o titulo merecido, creando-lhe uma
realeza que diffíeil mente será usurpada.

REAL
0 grandioso romance de vida intensa

6 actos de um film primoroso em que a
inexcedivel artista triumpha. esmaga, do-
mina.

Reprise pedida por mil pessoas, e de-
sejada por um milhão.

as{___.:?.:.:s:ê:s!_._-!_f:.
ai aviso -
i.
Sitll —

¦___<l)

%

_-££_¦:_.!_ ___.i^^- irnnccionando o. dol» .alAe. jtlmnltaneanénte, nio M^^^ÊlWmíWá^^m'ÕSflidade cl_ pnbllcu pul>llcamu_o neftiilute
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IO.., _ um romance de sensação, de situações arriscadas, em que ò eapeotador se sente Xcuja teia bem urdida, também se apossa do espectador que segue com anciã a âstucla do J
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9 Cinema*nais chio OI__TES_M:_A. -âL^rDEG,^!!).^ O Cinema
  maia elegante

í proferido pela elite carioca - Orchestra dft_damas no. alào de espera, dores, luz e conforto - O etnam i qua oxhibe exclusivamente fitas amerloanas, ondo actual-
T_r/_ tp mente so encontram as maiores novidades mundiaes
qQ-fEmai. um soberbo o interessante progrnmtna novo, reapparecendo a resplandecente estreita da cinetnato^raph ia"mm da D'L[JXÒ (lira, a soberana, meiga e captivnnte e altiva artista que domina, estontea a apaixona a pia-tô. — upreseiua.e novainente.no trabalho sem egunl, na obra prima

Romance de amor, aventura ma*
ritima cheio de* peripécias emo»
cionnntes mantondfo o expectádõ.
no.desenrular das scenas em con-

Ao Avenida todos para apreciarom os flíms artísticos e dê maior valor:-Ver para crer, e julgar o que afUrmamos
comp^.l__ V^r™, ° *u N'v * !R 3/i l_-_JO_U f=? INI A L. _.»_'_m1í__..s!raais ^ÜSs-^UPiDA-FliinA - Uma obriv prima, um trabalho attrn.nto, um drama de jê » A nn M w MM M _3 _r_r_cn fuàri a__i__r _i *;'*"'-:

n . '_'-*' ''"-í^v . . 
' . vaWnitlstleo. em entrecho, «mocionante - » M»A M.AJUMM.A. &ÍMj*VjiX\Jê tf 19 A ¦'

uois jsoraçoes que so amam orno mpletp miuismo ; vôm.s.^^quarem-B^mas a duvida fal-os guardar reserva o dahi a batalha"sllenclosa, o prôlio do amoí;...- "' " * "'" " ' r..vado nememuna marcando certamente sua epuca, e mais, á 9*
no MILLIONAHIO DESAPPAKliClDO e DESMASÜARANDOUM

OS PRÜCTOSDO MAL
.tinuo extaso nié o desfecho flnál trágico e amoroso

a pt tti. nmn _?s i_5.?ue i ttIP«-m,om o-mpleto mutlsmo ; vOm-s. e querem «..iimas a duvida fal-os gu
ê"í„*^_tf_í.l„*___í*_E-_?_^ So\ti0 lotli! "I*16 de antemão, garantimos este fllm ilcará Kr..*v
víuiACO P1HATAS 

-.OClAES, pulas .ympaihicas-jovens" MaRIN SAIS E0LL1E KinBY nc

JUlNTA-FEinA - O mais imponente fl m de aotualidad. A CASA ASSOMBRADA, ou O PHANTASMA DO CASTELLO, da D'I.UXO.
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Le Cinema du
Grand -Monde

__KJ_U^I_tt_í-_J-~-íIlXXl_^

PALAIS Le Cinema des )§|
•- Célébrités -•

A administração que acaba de assumir a gerencia do Cine Palais contrae desde esta data com o publico selerto que o prefere, o compromisso formal de lhe aDresentar*tudo quanto de mais beUo e sensacional produz a cinematographia de todo o mundo. Para esse fim, está esta casa apparelhada com um contracto de exclusividade naraa exhibiçâo dos films''das melhores fabricas, fornecidos pela Agencia Cinematographica de Alberto Sestini. - o maior importador de novidades deste eenero no BrazilCha.namos a attenção do publico para o "capolavoro" que apresentamos hoje epara os programmas que a seguir exhibiremos, compostos com os films annuneiadosámargem, interpretados por artistas de fama os preferidos do publico carioca

O CINE PALAIS, possuindo dois amplos salôns de ex-hibiçao que funecionam alternadamente, põe o espectadora coberto de uma ospera excessiva o permitte-lhe a entra-da sempre ao principio dos .films». — Máximo de espera:30 minutos.
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AO NOSSO PUBLICO DE ESGOL:
Podemos desde já annunciar par.í muito breve: FEDOR4, de Victorien Sardou, interpretaçãoda flexuosa Franoesoa Beriini, edição dc 1916, e JACK, pelocelebre artista X... (?), cuja ap. espntação om verso será obsequiosamente feita peto festejado poetaEmilio de Menezes, da Academia Brasileira de Letras.

HOJE # 1' film da nossa Serie"

O CINJ_. PALAIS) a despeito do infallivel suecesso detodos os seus programmas, manterá a sua norma de offe-recer ao publico dois programmas novos cada semanapara o que está apparclliado com um formidável stoolc
QC III Ul-.»

-0000000000
Triumphal\n HOJE

Don Juan
_E3c_[içâ)0 da Caesar-Film. emOaotpB e _fc episódios

Amor —— Seducçào Capricho Expiação
-N_r_-_-__^io _BO]Nr__<r___-.E__DProtagonista:

REI NO AMOR! REI NA ELEGÂNCIA!
Resurge uo quadro da vida febril contemporânea a grande lenda amorosa de todas as idadesE' Don Juan que passa, o déspota dos corações, o vencedor de todas as mulheres, o Lovclace"cujo Evangelho era esta máxima cynica e vaidosa i" Um dia para conhecer; dois para conquistar; um para esquecer e umahora nara substituir.,."

Os nossos esmagadores "sue-

cessos" futuros:

Como "Iever de ridean":
ECLAIR JOURNAL

revista encyc!opcdica dos principaes
acontecimentos mundiaes

PORTXJQAL _!_.____ <_fX7_S__FL_R__k
AVISO. —Em pleno suecesso retiramos hoje esta fita, mas em obséquio ás innumera-5 nes-

l_.aJk_S2r,2.i.iJ)_díraniJÍr aÍ.ÍrTaJ.2_1Jí.riiC0 esfurço do glorioso Portugal, voltaremos a exhibir_=»ORTUG-AL NA GUERRA no próximo domingo, sendo essas, definitivamente asultimas exhibiçoes.

I — Além da Vida, alem da Morte.—Pasquali-Film.—
Protagonistas : Diana Karenne e Alb. Çappozzi.

II—Eva Inimiga. - Ambrosio Film - Serie especial.—Protagonista: Elcna Makovsfca..
III-Febre do Gloria.-Tiber Film. -Protagonistas1

Malhilde dc Merzio a André llabatj.
IV — Amazonas Macabras. — Oludiator Film. — Protago-nista: Ítala Mcnzini.

— O Stygma. — Júpiter Film. — Protagonistas : DianaKarenne e Mario Ansonia.
VI — Jack, o mais despendioso «film» do anno. — Protago-nista: X... (?), apresentado pelo poeta Emilio de Mene-zes, da Academia Brasileira.
VII — Fedora. — de Victorien Sardou. — Ccosar Film.—Pro-tagonista: Francesca lícnini, a inconfundível. — Edi>üodc 1910.
VIII - A Mulher de Cláudio, de Dumas filho. - Eclair|Film. - Protagonistas: fíenée Sylvaire e Emilie Lynn.

Ao Fulblieo
Não deixar de examinar o nosso ad-

miravçl pro-
gramma de Segunda-feira próxima
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VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 6.a PAGINA
j>*:5.;" '
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