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-vo r-illflclo novo do "Correio dn
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Sa edifício novo do "Correio da
Manlif.". no largo da Carioca,
n. 13, estão ja fnncclonondo to-
dàs as suas secçõcs, excepto as
oíficinns, quo cm brévo estarão
também ali instaUadás.

São os seguintes os números dos
nossos apparelhos telephonlcos:

Redacção. . . 5608-Central
Gerencia. . . 5448— ¦
Escriptorio. . 5701 —
Officinas. . . ST- Norto

Sip~~
IA exposição com que o sr. Cardo-

eo de Almeida, illustre secretario da
Fazenda do Estado de S, .Paulo,
apresentou ao presidente Altúvo Aran-
tes os dados que devem servir d;
base á organização do orçamento cs-
tadual de 1917, é documento que se
rccommenda pela sua clareza, preci-
são, sinceridade c idéas ms sobre li-
nanças c sua gestão. Merece, pois,
ser lida c meditada por quantos se
interessam pelas finanças, não só do

grande Estado, como pelas nacionaes.
Na exposição ha muito de aproveita-
vel aos que se empenham em corrigir
erros, preencher lacunas c pôr termo
a abusos na administração financeira
da União. Secretario de Estado, o
sr. Cardoso de Almeida tem sido fiel
As suas opiniões c conceitos de depu-
tado federal relativamente ás fiiian-
ças nacionaes, opiniões o conceitos
emittidos em mais de üm discursa
proferidos na Câmara dos Depu-
tados justamente apreciados pelos
que os ouviram ou os leram. O
que o deputado pregava para a União,
isto é, a necessidade de novos pro-
cessos administrativos que assegurem,
a verdade orçamentaria, que restrin-
jam as despesas aos orçamentos vo-
tados c garantam fiel e honesta ar-
recadação das rendas, está -pondo cm
pratica o secretario da Fazenda
na gestão do thesouro estadual, para

què lhe não tem falhado o apoio
do digno presidente do Estado. Ri-
gorosa economia, severa fiscaliza-
ção das rendas,' attento cuidado na
arrecadação c medidas destinadas a
desenvolver as abundantes fontes de
riqueza paulista, são os pontos prin-
cipaes do seu programma de gover-
no, com o que elle mostra a boa
comprehensão dos -devores que lhe in-
cumbem nò elevado posto que, em
boa hora, -com; applausos .geraes, lhe
indicou c obrigou a oecupar seu par-
tido politico.

Propõe o sr. Cardoso de-Almeida,
no que toca á despesa -publica, c nisto
sc mostra muito empenhado, a con-:
signação, o mais possível exacta,- de
dotações certas para todos os servi-
ços publicos, de maneira que dispen-
se o recurso extremo aos créditos
supplemcntarcs, por toda a parte no-
civos á regularidade orçamentaria c
prejudiciacs á normalidade das . fi-
nanças. Conta o secretario da Fazcn-
da de S. Paulo sejam attendidos,
cotn a execução da sua proposta, to-
dos 03 serviços públicos e encargos
do Estado, de tal sorte que a despe-
sa fique limitada ás quantias consi-
gnadas no respectivo orçamento. R a
despesa fixada, ainda avultada,
porque monta a 83.702:477$ooo_ será
inferior á de anno3 anteriores, sem
que fique a administração carecendo
dc verba alguma que lhe seja in- lis-
pensarei; c isto não obstante terem,
crescido extraordinariamente as des-
pesas do Estado, graças prtncipalmcn-
te ao scu cngranclecimento e pro-
gresso. Em surnma, como diz o sr.
Cardoso de Almeida, a sua "preoc-

ctipação primordial na organização tias
tabellas foi tomar um faeto a ambi-
ciónáda verdade orçamentaria, para
que sc normalize para sempre a si-
tuação do Thesouro e desappareçam,
cm definitiva, as surpresas c os de-
ficits, motivados, cm regra, pela in-
sufficiencia de dotações". A' vista
du orçamento da despesa assim tão
cscrtipúlosámcntc organizado, que será
excetuado rigorosamente, como o fa-
zem esperar os precedentes do actual
governo paulista e de seu illustre
antecessor, pôde o secretario da Fa-
zenda paulista affirmar com seguran-
ça "caminhar S. Paulo para o cqui-
librio orçamentário, tão benéfico á
regularidade dos negócios publicos
quanto, ao credito do Estado".

Deixando a despesa, occtipou-sc o
sr. Cardoso dc Almeida; também lar-
gamente e sempre com o mesmo cri-
terio, sensatez c alta competência, da
receita 011 das rendas do Estado.
Merecem especial attenção as conside-
rações que elle emittiu sobre o sys-
toma tributário do Estado, o estudo
nyimciosb que faz a tal respeito,
r.u.ilysaiido imposto por imposto mos-

rando a inconveniência deste ou a
.leficcnciá daquellc, c apontando as
."oformas que sc fazem precisas, c ur-
gentemente. O illustre secretario c o
primeiro a reconhecer o grande dc-
feito do systema tributário do Esta-
do, que consiste cm -sobrecarregar a
lavoura de café, de tal n;,odo. que•pesa sobre cila, dcsegual c iníqua-
mente, quasi toda a despesa publica.
A principal receita consiste ainda no
imposto sobre a exportação do cale,
-mc, aléir. de outros inconveniente:.
tem. o dc sujeitar as retidas do Esta-
do ás yacildações do preço desse pro-dueto, e, cónscguintcmentc. aos cffci-tos da especulação sobre elle. Mai,
Tara diminuir esse imposto, c im-
presctndivel descobrir e explorar ou-«ras lontcs dc receita que proporcio-nem outros recursos ao ThesouroAa<> tem sido fácil, e um dos maiores«braços que ao Estado se l!,e têm
parado, para a reforma do seu de-lotiioso systema tributário, tem sido• mva£ao Pelo* podere» federaes da

competência tributaria attributda «o
Estado pelo pacto. constUucional. O Es-
tado poderia cohscio do seu direito,
lançar eguaes tributos,, mas tem re-
citado deante da iniqüidade que seria
submetter ó contribuinte â duplicação
de um mesmo imposto. Ainda assim
têm procurado os governantes paulis-
tas collocar melhor o seu systema tri-
butãriõ, alliviando a cjasse agrícola,
cha-m,amlo outras classes á contribui-
ção, porque tiram todas eguaes van-
tagens dos impostos, « conciliando
os interesses do erário estadual com
o da prodücção e capacidade tributa-
ria da população. Já vão scnsivel-
mente, concorrendo para alargar os
recursos do Thesouro, com o que se
alliviarão os encargos da industria
agrícola, outros impostos, como, por
exemplo, o imposto sobre o capital <
sobre a renda, creado em 1904, e rc-
modelado pelas leis de 1015 e 1916,
o imposto sobre vencimentos; o im-
.posto de viação, de sello e de com-
mercio, dc indústria e de transmissão
da propriedade. O sr. Cardoso de
Almeida espera chegar á "gencrali-

zação dc impostos por todos quantos
exerçam uma profissão lucrativa em
S. Paulo, o que, além de collocar o
Thesouro ao abrigo de surpresas,
virá influir efficazmcntc para que a
lavoura possa ser alliviada, repartin-
do-sc -por todos os habitantes.do Es-
tado, na proporção dos seus haveres
c lucros, a contribuição a que são to-
dos obrigados, e que se destina ao
custeio dós ' serviços publicos, dos
quaes irradiam benefícios que a todos
attingcm, indistinetamente".

Convém reproduzir a informação
que presta o secretario da Fazenda de
S. Paulo porque muito nonra a
administração paulista, de que p pro-
dueto da sobre-taxa dc cinco francos
para a valorização. «Mm .sido escrupu-
losamente a-pplicado ao fim que de-
terminou a sua creação, sem ser in-
corporado na renda ordinária do Es-
tado. Delia aífirma o sr. Cardoso
de Almeida, será libertada a lavou-
ra, quando terminada a guerra curo-
-péa, e fiquem definitivamente liqui-
dados os compromissos da valoriza-
ção. Declara ser' isto "compromisso

de honra do-actual governo para com
a classe dos lavradores, de cujo cum-
primento. decorrerão fecundos provei-
tos não só aos proíuctores, como aos
interesses geraes do Estado, ligado»
ao desenvolvimento das nossas cias-
ses produetoras". Proseguc o sr.
Cardoso de Almeida, no seu recom-
mendavel trabalho, combatendo- os

'planos de'reforma constitucional, ten-
í dentes a alargar a orbita da tributa-
'ção federal com prejuízo da estadual.

Ha muito que dizer a tal respeito.
E' natural, e muito legitimo,.que, o-
secretario do .mais ricota 'Estados

federados- defenda, ,á' toop'o transe,
a posse, çm. que elle se acha, da mais
larga'csphcra de competência tribu-
taria. Cumpre também,, àttender á
situação da União, c ás difficuldades
com que ella luta pela estreiteza dc
recursos financeiros, a que a conde-
mnã o texto constitucional regulador
da matéria. Finalmente, o sr. Cardo-
so de Almeida observa, com razão,
que 

"para assegurar-se a inteira nor-
malidade na vida financeira da União
não bastarão a economia nas despe-
sas c a elevação exagerada do3 im-
postos. No augmento progressivo da
nossa riqueza exportável, no desen-
volvirr.ento das nossas forças produ-
ctoras, c que estão os meios mais ef-
ficazes para o completo resurgimen-
to da nossa grandeza". E assim con-
clue muito judiciosamente: "Regula-

rizadas as nossas -finanças, e desen-
volvida a nossa prodücção, conve-
nientemente amparada pelos poderes
públicos, o Estado de S. Paulo ha dc
continuar a ser o contribuinte maxi-
mo das rendas federaes e o maior
produetor da riqueza exportável do
Brasil, concorrendo desta arte, c
como nenhum outro, para o progres-
so cffectivo c para o engrandecimen-
fo da nossa pátria."

Gil VIDAT,

Tópicas ô Noticias
O TEMPO

Ora de sol nrdonte c coruseante. ora dcceo envolvido num manto de espessas nu-vens pardacçntas. o dia de liontcm foi dcduvidas e incertezas
Temperatura nesta capital: niinima, io",s;máxima, S3°,6.

•HOXTEM
Cambio

PüACÍ» (JO D|S A' VISTJ
Sobre Londres. ,: t t .- Via jí|_Í2 Ü3I64" Paris .,....- $713 $723" Hamburgo ....-• $745 $750" Iialin  — $652" Ilcspauha .... $8;8" Portugal (escudos). — s$gi8" Hiicnos Aires (peso

ouro) ...... —- 4S005" Nova York. ... •'•— 4S213
Bancário 12 i|S a u.'li6
C. Matriz  — 12 5I32

Café — 9?soo por arroba, nelo typo 7.
Libras — 2Ò$,.,.o a no$.|oo.
Letras do Thesouro — Aos rebates de

.1 i}_ c 6 ií- ncr cento.
ai, a, ,»»

HO.TE
Está dc serviço na Repartição Central de

Policia o 2» delegado auxiliar.

Pãga-sc na Prefeitura n folha das adj'tin-
tas de ca classe, de letras L a R.

A carno
Para .1 carne bovina posta hoje cm

consumo nesta capil.il foram affixailos pelos
marchantes, no entreposto de S. Pingo, os

preços dc S*oo a SEoo, devendo ser cobra-
do uo publico o máximo de iSono.

Carneiro, 2$; porco, 1S200 cvitella, i$ooo.

A Câmara approvou hontem uma
emenda da comniissão de Finanças, de-
legando ao governo poderes para rcor-
ganizar as repartições federaes. Dis-
cutimos esse assumpr» varias vezes e

julgamos ter eviJenciaJo a iriconstitU-
cionaliJadc dessas delegações de pode-
res, que eqüivalem a uma transferencia
ao Executivo de prerogativas, que o

pacto fundamental explicitamente defi-
niti como privativas do Congresso.

•Mas a campanha sustentada pelo
Correio da Manhã não foi, felizmente,
baldada. E' certo que não conseguimos
demover a Câmara do neto inconstitti-
cional pelo qtisl ella abdica das attri-

tmpreiio em tinta 4. N, W1UIA*-. | _
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buiçSes que lhe. foram confiadas.-Com-
tudo, lográmos attenuar os ef feitas do
gesto infeliz da representação nacional.
A requerimento do sr. Maurício de
Lacerda, ficou resolvido que a. reforma
feita pelo governo só poderá ser .exe-
cutada depois do Congresso a ter ap-
provado.

Desse modo, são somente a grossei-
ra inconstitucionalidade da delegação
dos poderes ficou um pouco disfarça-
da, como — o. que é no caso muito
mais importante — os direitos do fnn-
cciotialismo serão protegidos contra ai-
guma degolla que, a pretexto de eco-
nemias, o governo pretendesse fazer.

Tendo defendido desinteressadamen-
te os direitos e os interesses des fim-
coionáTios publicos, o Correio ia Ma-
nhã regosija-se, portanto, còm esse ré-
imitado que, se não é uma victoria, \
pelo menos, um ganho positivo na
campanha movida pelos barbozalimas e
por outros politiqueiros que, entrinchei-
rados na abástança e até mesmo no
luxo conquistados sem trabalho, em
commoda carreira, querem agora sacri-
ficar cruelmente os fúnecionarios do
Estado c as suag familias.

O presidente da Republica assignoti,
hontem, os decretos da pasta da Fn-
zenda nomeando o _f° escriptiirario daiDirectoria de (Estatística Commercial
Luiz Gabriel Coelho Machado para o
logar de 1» da delegacia fiscal, em São
Paulo, e o 1° desta, João Antônio Gon-
çalves de Souza, para 3° daquella dire-
ctoria,
GRAVATAS '—'Lindíssimas — S6 na
Casa Manchester—Rua tinnçatvcs Dias 5.

O ministro da Fazenda resolveu dc-
sigiiar o sr. Didimo da. Veiga Filho,
procurador geral da Fazenda Publica,
para, em comniissão, estudar o projecto
de reforma de sua repartição e dar pa-
recer a respeito 4

-Iniciando hontem esse trabalho, o
sr. Didimo Filho passou no seu substi-
tuto legal o exercício do scu cargo.

Quer sa-ber o que se passa na guer-
ra? Leia, a partir de segunda-fe ra, a
Lanterna?

A approvaçao, pelo Senado, da emen-
da do sr. Mendes dc mnieida ao pro-
{eeto de reforma eleitoral, dividindo
oa Estados e o Districto Federal em
tantos districtos quantos forem os
deputados, de modo que cada deputado
seja eleito por um districto, com voto
uninominal, teve outros aspectos curió-
sos, além dó que, ligeiramente, fixa-
mos ante-hontem. .,'-

Antes de approvar a absurda inno-
vação que proscreve o principio consti-
tucional referente á representação das
minorias, o -Senado approvára, nos sc-
guintes termos, os artigos 5" c 6° do
projecto:

"Art. s" — Para a eleição de depu-
tados, os Estados da União e o Districto
Federal serio divididos cm districtos eleito-
raes de cinco ârputades, attcnden.lo-sü nu
divisão,- quanto possível, ás respectiva, po-
jmlaçScs, dc modo que. cada .dislricto te-
nha população equivalente, 

"respeitando-se
«f.ua'mcntc a contignidade do território c
a integridade dos município,.

Paragrapho i- — Os listado, que derem
sete dffutttdfi, on menos, constituirão um
só districto eleitora}.:

Parásrrapho 2" — Quando o numero dc
dei-utadofcnio- fôrjdivisivel por cinco, Jiui.
tar:«£'S*-'':*?íffncçno, quando (le um M-dil-
tlicto da capital do Estado, c q-ramlu dé
dois, ao primeira e segundo districtos. •*

: Paragrapho.3" — Cada eleitor votará .em
tres nomci nos Estados,'cuja representação

.constar apenas de «uratro deputados; cm

.cinco nos dc seis c cm seta nos dc sete.
Art. 6° — Na eleição geral da 1'amara,

ou quando o numero do vagas' a .preencher
no districto fôr dc dois ou mais deputados.
o chitof poderá aceumuta/ todos os seus
votos on parte delles em um si candidato,
escrevendo o nome do mesmo tantas ve-
zcs quantos os votos que lhe quizer dar."

Era a representação das minorias
que se assegurava por meio do voto
cumulativo, cm cumprimento do precei-
to constitucional, e era ainda a divisão
dos districtos eleitoraes, para as ciei-
ções da deputados, que se fazia dc

modo absolutamente antinomico As
idéas defendidas pelo sr. Mendes de
Almeida, as quaes, tendo sido impu-
gnatlas pela commtssáo, tiveram a mes-
ma sorte .no plenário, approvadas as
disposições que~"5s contrariavam,

Dc- accordo com o Regimento, de ac-
cordo com a razão, de accordo com o
simples bom senso, estava prejudicada

a emenda ao art. 47o, que se teria de
votar, pela ordem arithmetica, muito
depois dos arts. s" c 6", contrários a
e>!a c approvades pela casa.

'Entretanto, o Senado, apezar de
advertido pelo sr. Abdon Baptista, ac-
ccitou a innovação Mendes dc Almeida,
declarando o presidente que prejudica-
dos ficavam os arts. votados em pri-
meiro logar.

Não é preciso mais para mostrar o
modo tuniultuario e inconsciente com
que se votam leis.na câmara alta do
nosso parlamento.

Outro aspecto: depois da surprelien-
dente approvaçao da emenda, com que
o Senado, meia hora depois de fazer
uma coisa, passou para o lado opposto
dentro do mesmo projecto, o sr. Men-
des de Almeida empregava todos os
esforços imagináveis para convencer o
sr. Costa Rodrigues, seu coliega de ban-
cada, das pretensas vantagens da inno-
vação, da superioridade do ideal demo-
critico que o animara, etc., etc.

Fomos saber, dalii a alguns instan-
tes, que o sr. Costa Rodrigues, que
acabara de dar o scu voto a favor da
emenda, era um dos signatários delia:
apenas não sabia o que approvára, nem
o que assignara.

Tablcan.

Conferenciaram honterri á noite com
o chefe do Estado os srs'. senador A.
Lemos e deputado Castello Branco, ten-
do por assumpto a política ilo P.irá c a
luecessão governamental daquellc Es-
tado.

PUNHOS e collarinhos — E-incciiüdade— Casa Mancher.-er — Oonçaives Dias 5.
Estiveram hontem no Ministério da

Fazenda, cm conferência com o dr. Ca-
Iogcras, os srs. Álvaro Pereira, pro-
curador criminal da .Republica-, comniãn-
dante Miillcr dos Reis, director do J.loyd
Brasileiro, c -Di-dimo da Veiga Fillío,
procurador da -Fazenda Publica.

BIBLIOTHECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás ri horas, no
Lyrcti dc Artes c Officios

Sob a presidência do desembargador
Souza Pitanga, rèiitie-se hoje, ús 2 ho-
ras da taide, o conselho administrativo
dos patrimônios dos estabelecimentos,
a cargo do 'Ministério da Justiça.

Deseja saber o que sc passou na ses-
são da Câmara? Leia. a partir de se-
gunda-feira, a Lanterna.

CAMISAS—O que ha de melhor e eleg.-in-
te—Casa Manchester — Gonçalves Diis 5.

O sr. .Pan-.liá 'Calogéras; em resposta
ao aviso cm que o ministro da Viação
solicita o pagamenh» de £ 101.750-0-0,
á Madeira M.imoré, empreiteira da.
eonstrucçao da E. F, Madeira M.-ninré,"
proveniente da medição dos trabalhos
cxeciítaJos durante o mez de abril do
corrente anno,- comniunicoit aquclle ti-
tular que tal 'pagamento não pódc scV
autorisaslo, porquanto b credito aberto
pelo.-.Dcc. n. 10.893, de 15 dc maio
de ig.14, vigorou nos exercicios dc 1914
« iois. " -O

Embora tenha chegado coni om
atrazo de vinte annos, o projecto, que
o Senado reenviou hSntem á Câmara
com algumas alterações, é um acto
louvável de justiça e de reparação.
Entre os innumero» desvios do di-
réito e da razão, que têm caracter»-
zado a vida política da Republica, a
amnistia de 1895 ainda figura conto
uma das mais curiosas aberrações
dos nossos dirigentes.

(Não tendo podido subjugar o movi-
mento fedcralista rio-grandense, apoia-
doi é prestigiado por uma corrente
de opinião que encontrava adeptos em
todo o paiz, o governo federal recor-
reu ao alvitre razoável dc negociar
com os rebeldes um accordo, A Ré-
publica imitava o que meio século
antes havia feito o Império, quando,
por intermédio de Caxias, fora pro-
pôr a paz aos Farrapos. Mas os cie-
mentos políticos ainda influenciados
pela onda passageira do jacobinismo
energúmeno, que a revolta provocara,
não deixaram que a palavra do go-
verno federal empenhada no accordo
fosse devidamente honrada.

O pacto firmado, cm 23 de agosto
de 1895, entre o general Galvão - dc
Queiroz, como representante : da
União, e os chefes federalistas esti-
pulava, como condição essencial dç
paz, a amjnistia dos que se tinham cn-
volvido na guerra civil. Prudoite de
Moraes e os elementos conservado-
res e moderados que apoiavam a po-
litica daqudle grande brasileiro, accei-
taram a cláusula da amnistia como
sendo o centro em torno do qual
girava todo o plano pacificador.'Mas a politicagem acanhada, odien-
ta e facciosa, que se enxertára no
organismo republicano durante as Iu-
tas da phase inicial do regimen e de
cuja influencia nefasta não estamos
ainda livres, não se conformou com a
idéa generosa da confraternização
nacional dé que Prudente de Moraes
fizera o scu programma dc governo.

Não podendo fazer com que ; fra-
cassasse a paz, os politiqueiros do
Congresso, á cuja frente se achava
então o sr. Glycerío, como ieader da
Câmara c chofe incondicional do Par-
tido Republicano Federal, engendra-
ram uni plano, que não deixava dc
ter o mérito da originalidade, •' para
conciliarem os seus rancores com a
obra pacificadora que não se atre-
viam a atacar, diratótn^nté. jA_atqms-.
tia aos rcvoltosos da esquadra 

"è 
jaosí

federalistas tinha',;, sido introduzjda
como uma emenda|pçló Senado, que
então discutia projecto análogo refe?
rente a' um movimento subversivo que
oceorrera em Séfglpéí" Aí*'*^Mtar ~*
Gamara o 'projçctc. emendado, a
maioria jacob:na.Hli«fiaoa'1pe}| sr.
Glycerío. rejeitou' a emettda' sçnato-
rial c, como não fosse" possível'obter
na câmara alta maioria dc dois ter-
ços para a rcaffirmar, a situação
tornou-se muito critica.

Estava firmado o accordo pacifica-
dor, a honra do governo federal es-
tava empenhada nesse pacto e, entre-
tanto, a Câmara, dominada . pela
odienta maioria de que o sr. Glyce-
rio era chefe absoluto, recusava cum-
prir a cláusula essencial do tratado
dc paz: — a amnistia dos revolucio-
narios. Nessas condições, o governo
teve de transigir c o Ieader da Ca-
mara ditou os termos do monstruoso
projecto, cujos últimos vestígios cs-
tão sendo agora apagados. Á extra-
vagante medida dispunha que 03 of-
ficiaes do Exercito c da Marinha,
comprchendklos pela amnistia.. deve-
riam permanecer dois annos em uma
reserva penitencial, que o espirito eh-
genltoso do chefe do jacobinistüiO par-
lamentar concebera como a fórmula
de conciliação entre a justiça, devida
aos que tinham deposto as armas
confiantes na palavra do governo,.c
as paixões do -partidarismo icroz;e
sem intetligencia.

No Senado, esse projecto absurdo
passou porque «ão havia alternativa
possível. Mas como mais alto repre-
sentante do 'direito em nossa terra.
Ruy Barbosa lavrou um' eloqüente
protesto contra aquclle monstro le-
gislátivò, assignalando logo a sua in-
y-mistitucionallidadc, porque, alénn de
violar a própria natureza essencial
da instituição da amnistia, o projecto
exorbitava das attribttições do poder
legislativo. Creando unu reserva de
dois annos, cm que os militares rc-
beldes deveriam expiar o seu erro,
o Congresso impunha uma pena e
assim invadia as prcrogattvas do po-
der judiciário. ¦

De accordo com a opinião do emi-
nente senador bahiano, muitos dos
seus collegas — cm cujo numero es-
tavam os homens mais illustre3 do
Senado de então — fizeram uma de-
claração de voto, explicando os moti-
vos políticos e moraes que os força-
vam a votar uma lei, cujo absurdo e
inconstitucionalidade eram evidentes,
mas que se impunha como unico
meio de solvcr uma crise perigosa.

'As victimas dessa amnistia perver-
tida. que, em vez de apajfar a -lem-
branca do delicio, castigava os amr.is-
tiados, recorreram ao poder judicia-
rio. Mas cm 1S98 o Congresso cor-
r-i_.'u algumas das restricções c os
officiaes prejudicados, attendendo á
situação critica do Tlicsoi-.ro, que na-
quellá época, como hoje, se achava
na iinimincncia da fallencia, desisti-
ram do pleito.

Da obra injusta e mesquinha de
1S95 restava apenas a restricção rela-
tiva á collocação nos quadros, que as
victimas da falsa amnistia haviam
perdido. Na sessão parlamentar do.
anno passado a Câmara, por iniciati-
va do deputado Joaquim Pires-, rc-
parou . essa injustiça mantida duran-
te quasi um quarto de século. ¦

Os debates da medida reparadora
uo Senado foram instruetivos, porque
n^siraram como em certos meios po-

Éticos ainda persiste o espirito ran-
coroso e selvagem, que inaugurou
neste paiz o systema da degolla e do
assassinato político. Duas décadas
não alteraram esse espirito que, de-
pois de ter viciado a infância, do re-
giraen, se perpetuou sob a fôrma de
tuna caudühagem, que ihoculou no
conflicto partidário os mesmos me-
tliodos que tinham sido usados du-
rante a phase tenebrosa da guerra
«víl.

Por uma curiosa coincidência,
ao senador Epitacio Pessoa, que nos
tempos arriscados da dictaduta fio-
rianista foi üm dos chefes da resis-
tçncia opposicionista, coube agora
desfechar no Senado o ultimo golpe
sobre os vestígios daquelle triste pe-
riodo da historia da Republica. O se-
nador parahybano e o sr. João Luiz
Alves prestaram ao paiz um serviço
muito maior do que a simples repa-
ração devida aos officiaes amnistia-
dos em 1895. Vencendo na campa-
nha acccntuadamentc política, que se
fez em torno daquellc caso, os dois
campeões dos''-'àmnistiados iniciaram,
talvez, tim auspicioso movimento
para: a regeneração do Senado.

NOTICIAS DA GUERRA
r. ¦ m n^ N__pi-*-« _,Os allemâes contra-atacam

Na...icssSo de hontem da Câmara, osdeputados con.fessavani-se anciosos pe-Io próximo apparecimento da Lanterna.-. '—..—,(_¦

Abrunhosà O «apateiro da moda,
107, ASSEMBLÉA.

O sr. Barbosa Lima está positivamen-
te>| desorientado. O scu discurso de
liantom, na Câmara, deinonstra-o 4 evi-
dencia. Pretendeu o tenaz defensor
âof dispauteri-os deste governo justifi-
car a sua attitude, em relação aos fun-
ecionarios públicos, com a tola allega-
çõq de que a imprensa, que actualmen-
te'o ataca, é a mesma que condemnava
o governo passado, porque este enchia
as repartições de novos empregados,
acarretando ônus para o paiz.

¦ Osr. Barbosa Lima p6*de-sc gabar dc
ter-descoberto a pólvora. O Correio da
ManliS combateu a nomeação de fun-
ecionarios, feita a torto e a direito pela
politicagem do Partido Conservador,
ao''tempo do sr. Hermes. Mas o que o
Correio também reconhece í_que esses
fúnecionarios não tem nenhuma culpa

por. fazerem parte do serviço publico,
não assistindo ao governa-o direito de
os despedir, a pretexto dc que elles pe-
fsm no orçamento.

Desde que foram nomeados, elles
julgaram-se garantidos na vida, não
procuraram outra oecupação, que talvez
lhes fosse mais rendosa e menos sujei-
tá ás ingra-tidões de deputados como o
sr, Barbosa Lima, .que quando inycs-
ternicontra es fúnecionarios despròte-

<gidos, tratam lateralmente de arranjar
boas situações para os seus parentes
mais chegados.
/.íjaò é numa oceasião como esta, que
(.^governo deve procurar fazer eco-
nomi.is -com sacrifício dos empregados
publicos. Bem' sabem o Congresso e o
Executivo que, uma vez despedidos, to-
dos esses homens Irão engrossar, com
as.suas familias, o grande numero dos
esfomeados desta capital.

Sabc-o também o sr. Barbosa Lima.
Mas a sua crueldade chega até ao pon-
to cie affirmar que defende os interes-
ses do povo contra o parasitismo buro-
cratico. -E quem defende o povo, que
não quer a demissão dos fúnecionarios,
perque nella enxerga um mal, contra o
parasitismo do sr, Barbosa Lima, que
outra coisa não tem feito até hoje se-
nio explorar a ingenuidade clássica
deste mesmo povo?

S Fi-Hzmcilte para todos nós, o repre-
sénfaWc deste Districto foi forçado a
dèsmascarar-se, e isso porque entre a
ep-'nião c o governo, que é o seu elei-
tor, o sr. Barbosa Lima escolheu o go-
verno, que ainda fará o rcconhccimen-
to dc uma nova Câmara.

O Correio da Manhã eslá onde sem-
pre esteve. Se combatemos a plcllio-
ra dc fúnecionarios nomeados sein nc-
nhurna exigência do serviço publico,
nãa ndmittimos que neste momento sc-
jam elles atirados ú miséria.

Além do mais, isso é deshumano, e
só corações de fera podem juslifical-o.

Mf*Il<4 Amnrpe: perfume delicado eivieus Amores ,,ers|stentc. na Per.
fumaria Nunes; ti.rso de S. Francisco 2.,a m im. r> tu—

A LANTERNA
SEGUNDA-FEIRA

Se morosos creados mal vos servem,
Ide à Ca?a Moniz. N5o hesiteis.
FcrVedóres cícctríccn terei;,
Que cm minutos uin litro d'aeua fervem.

! ¦¦"¦¦-¦ 1 ii-Ti rji ii__q *á _j__mi

Pingos &|espiip
A Sociedade Protectora âo

Comniercio a Varejo dirigiu ao
Conselho uma moção protesta»-

." do contra a distribuição de va-
les, feita pelas grandes casas Ce
fumos.

O* comniercio não te rales
:.N>m faças tonto salseirb t
Os tacs vales não são .vállçí.-,y
São montanhas... de -dinheiro.

I»

*
L*m dos artigos da nova lei sobre os ad.

didos reza :
"Applicam-se aos clianiados empregados

c;.tinct03 as disposiçües relativas aos addl-
des."

A que ponto chegou o rigor da Cantara I
Xem os ciiitictos.,. que já tstão cio oi.trt»
n,iindo, escapam. co cutelio da lei 1

*
:S Si

Dc um outro artigo :
"Serão unifor;nÍsada3 as classes dos fun*

ecionarios, etc."
Úniformisndos ? nattirãLT.ente como os

vtluntarios especiaes.;..
K5o ; "uniforme* ahi significa uma

"fôrma** ".mica ; todos terão dc ficar macros
cetno espetos. •

O dr. Aurelino Leal 'determinou ao dele-
fado do 5" districto que absolutamente não
rcrir.itii'se naquclle theatro, jogo de cape-
cie alguma. '¦

Ampliou apenas. a minha resolução,
eimtnehtou o Djalma, chefe do Bacarat c
artes corrclativas: eu tinha-me lir.1if.1J0 a
prcliibl: a jogo..; do scena.

$
**.

¦ .— }"ejam vocês o que c um Jornal novo,
.dizia-nís liontcm o Costa Rego. A Lanterna
tj-m-me-dado cabellos brancos. liontcm, por
e-iémpfe,. mandei à Light contratar a luz
íára' a.vrcdacçío. Impossível. A poderosa
áômparlliií- canadense, em matéria de illu-
«ilnaçârr, não admitte as lanterna,; só os
fico, tlcctricos. '.-

Cyrnno & C.

os francezes na região
de Verdun

» . . .—«^"-  - 
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H caça ás minas da Mar dia iVertó — Depois de suspensa, urna mina â inutilhada a tiros ae uirabina

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Allemanha — Berlim, 26 — O quar-

tel general communica, em data de 25
de outubro: ,. . - , . ."Frente oeste: príncipe herdeiro da
Baviera.  No Somme houve hontem
pouca actividade, devido ao tempo chu-
voso. Os combates de artilharia esti-
veram temporariamente bastante fortes.
Ao escurecer, ataques - loeaes dos fran-
cezes, da linha Lesboeufs-Rancourt, fra-
cassaram cm frente aos nossos obsta-
culos, com grandes perdas para os ata-
cantes'.  •

¦ Príncipe herdeiro allemão. — Na
frente septentrional de Verdun um as-
salto dos frahcezes deu-lhes um ganho
de terreno até ao forte incendiado de
Douattmoftt. O combate continu'a.

fFrèhté • leste: Principe LeopoWo. —•
Um ataque a gazc3 dos russos, no Scha-
ra, fracassou. -Egual êxito teve uma in-
vestida de alguns batalhões inimigos
nas proximidades da colônia de Ostrow,
a noroeste de Luzk,

-Archl-düque Carlos, — Na parte me-
ridional das florestas dos Carpathos,
.pequenos combates para a reconquista
das alturas de que nos apoderámos c
que conservamos em nosso poder.

Transylvania; Encontros locaes na
fronteira leste. Progredimos no 110350
ataque ao norte de 'Campu-Lung, na Ru-
mania. Tropas allemãs e austro-hunga-
ras tomaram de assalto o passo de
Vulkan.

Dobrutlja: Prosegue methodtcamente
a perseguição ao inimigo,

Cernavoda foi tomada hoje, de ma-
nhã. Faltam ainda detalhes. As forças
russo-rumaicas ficaram deste modo pri-
vadas da sua ultima cotnmtinica.ão
ferro-viaria.'

Maccdonia: Nada dé novo."

BENfiALAS — Elegantes e resistente, —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

P0RTÜ6ALM GUERRA
08 rORTUGTJEZES ALCANÇAM

UMA VICTORIA EM
NAKATAI/A

Lisboa, 26 (A. H.) — O general
Gil, commandante das tropas portugue-
zas em operações na África oriental,
anntincioH que . unia columna enviada
em serviço de reconhecimento encon-
trou, no dia 21 do cotrente, cm Na-

katata, varí-is -forças inimigas, cem as
quaes travou combate, obrigando-as a
retirar-se. O inimigo deixou grande có-
pia de armas e munições em poder das
tropas portuguezas, que tiveram a mar-
chá" em Ncvala.

As perdas da columna portugueza. fo-
ram pequenas.

VESTIDOS, CHAPÉUS. ESPARTILHOS
UNDOS E NOVOS MODELOS

Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os rumaicos conseguem
enfraquecer a pressão
inimiga na Dobrudja

Petrogrado, 26 — (A H.) —• Com-
municado ao estado-maior:"Os rumaicos conseguram sustar na
Dobrudja a pressão exercida pelo ini-
migo, que dispõe de forças muito su-
periores em numero.

Essa pressão está agora! um poucoenfraquecida.
Na Pérsia", depois de encarniçada ba-

talha, tomaram os russos a edade de
Bijar, a noroeste dc Hoiadan, fazendo
prisioneiros e apprelicndcndo dois ca-
nhões ao inimigo.

Na Galicia, cm direcção a Zlochovin,
na reg ão de Zvyjcn, rcpcllimos um pe-
queno ataque.

Nos 'Carpathos o nosso fogo annul-
lou um ataque contra uma eminência
situada oito ventas a oceste da nion-
tanha de Capul."

Uma victoria dos rnmaicos
cm Oltnz

Londres, 26 — (A. A. — Está con-
firmado que os aiistro-allcmães sofíre-
ram cm Oituz uma grande derrota in-
fugida pelos rumaicos. que obrigaram
os in migos a repassar a .fronteira.

Foram feitos muitos nrisioneiros.

A oecupação de Cernavoda pelos
tcuto-bulgaros

JJikhVíi, 26 — (A. H.) (Via Nova
York) — Telcgrapli.ini de Berlim com-
municando a tomada dc Cernavoda pc-los teuto-bulgaros.

Os francezes occnparam o monto
Jjycnbcttns

Londres, 26 — (A. A.) — Tclcgram-
mas do Salonica dizem que os france-

No Mosa e no Somniê
Os franceses uo

bosque de Fuiuin e ao
norte tle Cliente

Paris, 26, (A. H.) — Communicad»
official dc hontem á noite:"Aonorte de Verdun, nas regiões de
Haudrcniont e Douáumont, dirigiram-nos
os allcmãcs tres suecessivos contra-ata-

?ttcs 
sem resultado algum. A nossa nova

rente nesse sector foi conservada in-
teiramente intacta.

Continuamos a progredir a. leste do
bosque dc Fumin e ao norte dc Chc-
nois.

. O total dos prisioneiros validos qut
fizemos na acção de hontem .eleva-sc
já a mais de 4.500.

Nos outros pontos da linha dc frente
a situação não se alterou."

Allemâes qno se rendem cm
Douáumont

Londres, 26. (A. A.) — Dominado o
forte __Je- .Douáumont pelos francezes,
quatrocentos aHemâcs, entre os quaes
também officiaes, que defendiam a pra-
ça, renderam-se sem dar um -tiro.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 10»,

zes «ocuparam o monte Lycabettus,
que donvna toda a cidade de Athenas,

A lata n leste e ao sul de
Rasova

Londres, 26 — (A. A.) — Um ra-
diogramma de Bukarest diz que a luta
sc está intensificando a leste e sul de
Rasova, empregando os teuto-ÍJulgaros
grandes esforços para tomar a cidade,
que está sendo bombardeada pela arti-
Ibéria pesada.

Os rumaicos, porém, respondem com
energia, travando violento duello de
artilheria.

Proscgucm os combates na região
de Caramurat

Londres, 26 — (A. A.1 — Os rumai-
cos, que se tinham retirado para Ca-
ramurat, combatem nesse ponto com
encarniçamento, detendo os avanços
dos reuto-bulgaros, que dispõem do
tropas tres vezes superiores aos ataca-
dos.

A administraçiio do Correio da Ma-
nhã, assim Coiho todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
t revista portugueza O Rosário, uma
ias mais bem feitas pub',icaçõe3. catho-
licas editadas em Portugal. Anno6$ooo.

No substitutivo da commissão de Fi-
nanças, hontem approvado pela Câmara,
autorizando o governo a reorganizar o
ftincciona-iisnío publico, ad referendum,
do Congresso, figura um artigo deter-
minando que "ficam, revogados o arti-
go 136 c-paragraphos da lei n. 3.080,
dc 8 de janeiro de 1916, com excepção
dos paragraphos 3, 6, 7 c 8".

E' necessário dizer o que isso é. A
lei dc que. sc trata é a do actual orça-
mento, c aquclle.artigo 136 é o que re-
gula o aproveitamento dos funeciona-
rios addidos nas vagas que se forem
observando 110 quadro dos fúnecionarios
cffectivos.

Não pôde haver maior demonstração
da má fé com que a maioria da Câmara,
de accordo com o governo, está agindo
nesse caso. Se lia unia lei que faculta
o desapparccimento gradual dos addidos,
por que vae cila ser revogada? E' claro
que devido á circumsfincia dc que O
governo pretende dcniittir essc9 addl-
dos, depois de não ter obedecido áquel-
Ia mesma lei. Haja vista o que sc ob-
serva no Ministério dn Fazenda. Tra-
balham ahi cerca de oitenta addidos,
requisitado^ pelo sr. Calogéras ao Mi-
nisterio da Agricultura. Essa requisi-
ção prova que elles são necessários ao
serviço publico. Por que, nessas con-
dições já não figuram 110 quadro?

Naturalmente porque o governo pre-
cisa daquellas vagas para o momento
cm que, armado com a lei de hontem
votada pela Cantara, ponha os addidos
na rua, e ncllas encaixe os seus afi-
lhados.

E' sabido que 03 amigos do governo
actual se queixam amargamente de não
poderem collocar os seus eleitores, do
mesmo modo como os outros tèm feito.
Dahi esse recurso que acudiu á ultima
hora aos organizadores daquelle substi-
tutivo. ^

Mas, se tal se der, cm que situação
moral ficará o presidente da Republi-
ca? Pois não foi o sr. Wcncesláo, que
ainda o outro dia prometteu a uma
commissão de fúnecionarios, que o pra-
curou, que não consentiria em nenhuma
demissão no scu governo?

E que dizer da attitude da bancada
mineira, unha e carne com o sr. Wcn-

cesláo nessa questão, a votar contra o
contido nas promessas do mesmo sr.
Wcncesláo aos fúnecionarios que com
cllc estiveram no palácio do Cattcte?

No bojo de tudo' isso, o que ha é uma
grossa inimoralidade que aos poucos sc
irá desmascarando.

Hontem ó tarde, ao sair do palácio
do Cattcte, o almirante Alexandrino dc
Alencar, ministro da Mar.nlia, dccla-
roii-nos que eslá disposto .1 não perder
a leitura dc um unico numero da Lmt-
íerna.

A Câmara, í.igo apus u vuui_..o ^o
orçamento da Fazenda, approvou, hon-
tem, um projecto autorizando o gover-
no a abrir, pelo Ministério da Fazcn-
da, o credito dc 600 contos, para a
Delegacia Fiscal ein Minas pagar aos
pensionistas e r-posentados que, nesse
Estado, ha longo tempo não recebem o
que lhes é devido.

A existência desse projecto naquclla
casa do Congresso, tenha ou não sido
— c só agora — provocada por soli-
citação do governo, revela, antes do
mais, o pouco caso que o Thesouro
liga ao dever de effectuar, com pon-
ttialidade, os pagamentos a que se acha
obrigado cm virtude de leis preexisten-
tes c a cuja observância, entretanto, sc
tem furtado, creando dividas avultadas
que .erão, sem duvida, de ser satisfei-
tas, ainda que, como no caso vertente,
depois dc haverem creado embaraços e
dolorosas difficuldades á vida de velhos
servidores do paiz.

Pois a verdade c que, não obstante a
importância dessa autorização, com a
qual vae o Thesouro ficar habilitado a
pagar a fúnecionarios afastados, por
lei, da actividade, depois de terem con-
tribuido com parte dos seus vencinieii-
tos para o montepio; sem embargo da
largucza de tempo em que esperam elles
por esse pagamento, foi preciso que o
sr. José Bonifácio desenvolvesse um
trabalho tenaz de insinuação junto dos
Seus collegas deputados para que hott-
vesse numero regimental para a vota-
Ção, ainda' em 1* discussão, do proje-
çto. E foi exclusivamente devido a essa
intervenção que se verificou, hontem,
essa^votação,.porque a Câmara se sen-
tia já desobrigada do seu dever de
votar, com o faeto de ter concluído o
seu pronunciamento sobre o orçamento
da Fazenda. Não fosse, pois, essa in-
tervenção benemérita, c, certo, os fun-
ecionarios aposentados mineiros teriam
dc continuar a espera.- — a esperar in-•'.-"-."• ."IP

.. .#

definidamente — pela boa vontade de
uma Câmara que não a tem, pelo me-
nos nessas .coisas de autorizar o gover-
no a restiütir aquillo que recebeu, aos
poucos, com promessa -legal dc fazer a>
restituição...

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
Quando íoi submettida ao voto do

Senado a renuncia do sr. João Luiz
Alves, das quatro commissões que
exercia ali, o sr. Antônio Azeredo oc-
rapou a tribuna, num gesto thcatral.
O sr, Azeredo queria encarecer os
¦talentos do renunciante, ,1 indispon-
sabilidade dos seus serviços naquellr.s
commissõcs, o valor do homem cuja
renuncia a maioria obrigara* quinta-
fc-'ra; terminou pedindo aos seus pares
que não a acceitassem, Era de ver o
ex-chefe de Matto Grosso e o chefe
do cx-P. R. C. com a uneção aposto-
lica de bom pastor, a mandar o corte-
je das outras ovelhas cm homenagem
á ovelha tresmalhada, Pilhéria ou des-
caramento?

Ora, sem o discurso do sr. Azeredo,
o Senado não teria approvado, como
não approvou, a renuncia do sr. João
Luiz. A factícia maioria conservadora
que atraiçoou 09 compromissos toma-
dos com o seu dedicado ex-corrcligio-
nario, na insidiosa votação da amnis-
tia, dcsaggregou-.se com a miséria da
própria traição, cujo resultado não foi
apenas o imprevisto afastamento do
sr. João Luiz das Suas fileiras, mas k
divisa dc fronteiras, a separação io
elemento faccioso que sc julgava dono
do Senado, da parte sã que ha tempo
se apresta para a luta. lista poderá
ser travada hoje com absoluta certeza
de victoria. Em vão, os srs. Urbano
dos Santos e Azeredo, que ainda pu<
deram ha dias fechar a questão da
amnistia contra o amigo que a patro.
cinava, chamariam os íimig03 a postos-,Amigo certo havia um no grcniio es.
purio: era o representante do Espiri.
to Santo, e este foi traido, e este já
o abandonou, rnáo grado toda especta-
tiva.

Póde-se agradecer aos chcfctcs cen*
jservadores o gesto de dignidade do
sr. João Luiz, mas o sr. João I.uia
não tem que lhes agradecer o pro-
nunciamento do Senado, na votaçãd
em homenagem a 9. ex. Ao contrario,
s. cx. dirá hoje aos gatos pingados
com quem vivia, e com quem ji uãts]
vive: Agora, cresçam e appa:e{aru!.,«

.._ . -.. .«...-™.-. -
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POSTAL
O sr. Camillo Soares, director dos

Correios, «nviou-nos ante-hontcm a
carta que segue, em resposta a com
mentanos. nossos sobre a orientação
oue ». ex. <lá aos serviços oa repar-
tição que-está dirigindo, _

•Não pudemos dar imjnediatanynte
publicidade á carta.do sr!f Soares.
Damol^a hoje, com os devidos com-
mentarios

Eil-a:
"Illmo. sr. redactotr do Correio Sa

Manhã. — Saudações. — Sem estar ab-
eolutamente magoado com as considera-
ções que tendes feito sobre minha ad-
ministração nos Correios, venho pedir-
vos me digaes: Qual a agente do Cor-
reto presa que, em vea.de ter dado des-
falquc, é credora dos cofres públicos.

Qual-» alto funecionario postal que.
tem no seu serviço particular um
subalterno e como'se chama esse;

Qual o chefe- que abonou faltas, a»
praticante Fulano c como sc chama esse
Fulano a quem vós referia no artigo de-
hoje. ._;'.;

— Censurando ' determinações soore
recolhimento de saldos, depois que de*
veria ser ordenado que "- os saldos fos-
sem pára a Tlbesouraria, e.ps balance-
tes, juntamente com o recibo da The-
souraria. para a Contabilidade."

Peço licença para informar (uma vez
que o vosso informante colhe nos cor-
redores as fantasias "qne vos levam a
censuras injustas) que ordenei justa-
mente ,o processo que apontaes como
perfeito.

Saldos c balancetes entrão na The-
souraria; esta dá recibo ao agente e
envia o balancete, com uma segunda
via do recibo, & Contabilidade.

Quanto a permuta entre servente e
estafeta. tenho a dizer-vos que mandei
vir os papeis a meu gabinete, e espero
que a solução (ao contrario do que pro-
jutgacs) não será um disparate.

Com a publicação destas linhas muito
penhorareis ao att". etc. — Camillo
Soares. — Rio, 2S outubro — 16.

Vamos responder, ponto por ponto,
ao que se nos pergunta, começando
«porem pqr assegurar que. mui erra-
damente nos aprecia o director dos
Correios, suppondo que faríamos re-
ferencias directas a nomes de pes-
soas que ficariam, por isso^ expostas
a contingências desagradáveis.

Citamos factos, e, como. não temos
o encargo de dirigir o Correio, o
director que procure investigar da
verdade para resolver depo's como
tiver por mais justo.

ÍDcseja o sr. Camillo Soarei saber
qual é a agente que foi indeudamen-
te aceusada dc um desfalque. tNada
mais fácil para o sr. Camillo Soares
do que apurar esse ponto. Bastar
lhe-á dirigir-se à repartição de conta-
bilidade c _pcdir ali que o inionviem
de quem é a pessoa sobre a qual
pesa tremenda aceusação. apoar de
que- existem grandes duvidas sobre a
responsabilidade criminal que i.ie foi
attribukla.

O sr. Camillo Soares já confessou
numa entrevista concedida á Noite
que não lia escripturação em ordem
na repartição dc contabilidade, dc sor-
te que o inquérito administrativo que
está sendo feito é muito moroso e
«içado dc difficuldades. Pois, ape-
zar disso, naqudla repartição lia for-

. tes duvidas, relativamente a determi-
rijada agente sobre os fundamentos
da aceusação contra ella levantada.

Cumpra o sr. Camillo Soares o seu
dever de director: analyse, fiscalize,
proscrute o que se passa, o que se faz
e o qttc sc diz «aquelle departamen
to dos Correios, e não terá necessi-
dade de que nós lhe digamos o que
6. ex. deve saber por sua investiga-
ção directa. E. de resto, não estamo,
aqui, nem para aceusar, nem para de-
fender seja quem for. mas tão só-
mente para fazermos justiça direita
sem preoccttpaçõcs reservadas.

Segundo ponto: o alto funecionario
que terá drfficuldade cm explicar quaes
os serviços prestados por algum ou ai-
guns dos seus subordinados, que lhe
prestam serviços todos de ordem
particular, c a mestmssima pessoa que
abonou faltas indevidamente a uma
outra, na doce esperança de poder
chegar a receber o que essa outra
lhe devia por empréstimos a juros.

• Fica assim a terceira resposta li-
gada á segunda, por se tratar do
mesmo imlviduo. c. dc resto, o sr.
Camillo Soares poderá informar-se
pessoalmente, por simples analyse
que exerça sobre o livro do ponto e
justificação dc faltas cm março ul-
timo.

(Relativamente â fôrma pela quaj
.foi resolvido que sejam recolhidos á
thesouraria os saldos e respectivos
balancetes das agencias, desde que o
sr. Camillo Soares nos diz que será
cxactanyntc seguido o processo inrti-
cado pulo Correio da Manhã, nada
mais temos a objectar senão o íe-
gtttnte: Em 26 dc agosto foi expedi-
ua a circular n. 13- C|i*. ordenando
aos agentes que recolham pessoal-
mente á thesouraria. duas vezes por
me/., os saldos que tiverem cm seu
¦poder, acompanhados dos respectivos
balancetes, devolvendo, depois, a thc-
souraria rf agencia, um recibo, indo
outro com declaração de 2° via para
a sub-directoria de contabilidade.

Ora. se o agente' entrega pessoal-
mente os saldos na thesouraria. elle
deve receber invncdiatamcnte cia
troca deiles o recibo que é a un!ca
prova de ter sido feita a entrega dos
valores, c não airttardar que esse rc-
cibo lhe seja enviado para a agencia.
E vem a propósito lembrar que ai-
Ritmas das agentes agora aceusadas
de terem dado desfalques asseguram
que os saldos foram entregues a
quem de direito., mas que cm troca
não foram passados rcc:bos, pelo que
cilas sc vêem inliilvdas agora dc pro-
var a sua innoccncia. O processo de
nãn se entregar recibo de quantia re-
cebida imrwtliatamcntc após _ o rece-
bimento. poderá ser bttrocraticamciitc
imrto commodo. mas poderá também
conduzir a situações muitíssimo irre-
gtrlarcs.

Por ultimo: o sr. Camillo Soares
promcttc .ia sua carta resolver elle

ir próprio o caso que foi por nós cita-
do: ile ter tido com .'..tervallo de
um anno opiniões diametralmente
oppnstas em casos inteiramente ana-
loeos. c que a resolução que (ornar
não será um disparate. Veremos
como se sairá o sr. Camillo Soares
da embrulhada cm que se metteu o
director dos Correios; mas continua-
mos a crer que a resolução será (Vs-
iparalada. porouc os funecionarios
qttc pertiuil.iram os logarcs os exer-
cem já ba tempo, c porque o despi-
cho nttc o director dos Correios aco-
ra rlér annollando a permuta, que an-
tes autorizou, importará na hiMiiedia-
ta çxautoraçãó moral do sr. Camillo
So-rcs

IBórromçu e Floridor ainda harmo-
ninavam bem os seus interesses reli-
giòso? c profanos., e ora Borromcu
era Floridúr. ora Floridor era Bor
romeu. consoante as situações e sem
nenhum embaraço. Mas no caso ver-
tente, o sr. Cartvüo Soares é sem-
prc o director dos Correios, e esle
não poderá desculpar-se com aquelle,
por ler autorizado «ma permuta rle
toearos quando um anno antes> linha
desanprovado outra nas mesmissimas
cririd.içõés de egttaliladc...

•E stipnonios ter resnondido a fo-
rios os topjcoi da carta do sr. dire-
ctor rios Correios repetindo que des-
tas columnas podem partir e hão dc
parlir sempre q :e for necessário con-
sttras justas a quem proceda errada-
nüènic. mas não parlem denuncias
pe-ssnaès. nem referencias que possam
collocar funecionarios modesíos sob
«s ^as de setis superiores, injusta'
mente enraivecidos.

* • •
A propósito do cabos postal,

liemos liottlctn, de Ufaiiáps,; a
que segue e que vem provar .
governo tem necessidade urgente de

O DIA NOJENADO
O SR. JOÃO LUIZ DIZ

QUE AJUSTOU
CONTAS COM O P.R.C.

-E... A AMNISTIA
PASSA

. A sessío de -ontem teve numero le-
gal para votaçSes. ... .

Iniciados o» trab-l-o» á tar» regi-
mental, sob a presdencia do sr. Urba-
no do» Santo», secretariado pelos «rs.
Pedro Borges e José Metello, depois da
leitura e approvação da acta da sessão
de a-te-horitem. e da leitura do expe-
alente, que constou apenas da cpmm_-
nicaçio, feita pelo respectivo directo-
rio, de se haver fundado em Minas o
Partido Republicana florestal _ —_ oe-
copou a tribuna o sr. João Mi- Aires,
que desde segunda-íeira ni» CM-pare-
cia ao Senado. •

S. ex. começou expressando os seus
agradecimentos ao* srs. viee-çre-den-
te da Rep-blka, vice-i>reside_te *> o«-
_____ _ l__i._r._l_.____» -,.<, (firom _ eitfl CA*

VIDA POLÍTICA
O Partido Denocrata

de Pernanbnco
Dentro em breve o Partido Democrata de

fcnnmbuco, chefiado pelo -lustre senador
'Bantai Barreto, cassara .por tuna grande re-
nedefetio, «sentando «m ktie» «lumente
democráticas.

Por mela de uma eonvençSo, em que te

Ubi defunto qus não é
í próprio .

O sr. João Augusto de Castro Cui-
maràe» _l» consenti- que o» enterra»-
sem em Nictlicroy com uma bala da'ca-
beca, entre lagrimas de parentes e sen-
ridas referencias da imprensa local..
Protestou. Provou eloqüentemente; vi-
sitando rcdacçõei e usando da palavra,,

far5o representar '^-^^^ S_Í ^^^^1^^que serio parte, a bancada federal e o,d_ twmtf M ^^ .ew um tra.Congresso daquclle Esudo, escolher-ee-i o, _^j_j9 enorme p«ra fwovar qne estava
-irectoris do partido, que, per sus vez, 1 v,vo e «jue, quanto a desesperos, outro
elegerá uma commlssio executiva. não soffrera senão o do engano em

Carbtri ao dlrectorio a. deaignaçío de can- que tantas -essoas haviam caido, a do-.
«dtóo» para todos os postos electlvo», «s-|mecar nelas que lhe eram mais caras.

nra w ftmeçoes administrativas \ n^ descansou emquMti» a policia
rl^ZZ, ..uuL. ^..'nío «rfenofi • erfiumaçS» do c»dav«r

D ELEPHANTE

Gue Interessarem Pernambuco, agindo eBe que, com seu nome, estava com .seteem. conakorarfo eom o townador, cuia «M p.|-o» de terra em'cima.

nado e senadores,- que foram a sita ca-
sa dar-lhe demonstrações de apreço,
quando do inc/dente de que.resultou a
sua renuncia da» commissae» do Sena-
do. e o seu definitivo- afastamento d»
partido a que servia ta annos.

¦ Como era p-bllco- e notono, o ora-
dor coltocára a sua attitude de quinta-
few ultima em dois terrenos — o
parlamentar.e o político. •

Mo terreno parlamentar, s. ex. apre-
senuára a sua renunoia das commissSes
do Senado; no político, abandonara o
P. R. O. . . .

Depois da votação unanime com que
os seus collegas recusaram a sua re-
nuncia, manitestando-se dest'arte não
um partido, um grupo, mas todo o Se-
nado, seria tola.va dade retribuir _es3i
manifestação carinhosa com a insis-
tenda da mesma renuncia.

No terreno político, é que nada na a
modificar na sua «rtitade, que é rre-
vogavelj s. ex. não tem mal» affiro-
dade com os conservadores;'recobrou
a liberdade» quer -exercer .o> resto do
seu mandato dignamente, attendendo
aos interesses superiores da Republica.

Em seguida, usou da malavra o sr.
R beiro Gonçalves, dizendo que adia-
va para a primeira sessão o seu an-
nunciado discurso sobre a politica do
Piauthy, visto não querer embaraçar a
votação da amnistia.

Na ordem do dia, O Senado appro-
vou: . . __

em 3.' discussão, a proposição da
Câmara dos Deputados 11. r, de 1916
mandando extinguir, para todos os ef-
feitos, as ultimas restricções postas ás
leis de amnistia; .

em 3." dÍ9cuss_o, | proposição da
Câmara dos Deputados n. 32, de 1016.
concedendo a Antônio Fonseca da Cruz
um anno de licença, com abono de dois
terços dos respectivos vencimentos, pa-
ra tratamento da saude;

em j' discussão, a proposição da
Câmara dos Deputados n. 39, de 1016.
concedendo ao serventuário vitalício
dos officios de contador, partidor e of-
flcial do protesto de letras do a' ter-
mo da comarca do Rio Branco, walter
Castello Branco, um anno de licença,
para tratar' de negócios de seu parti
cular interesse;

em 3* discussão, a proposição da
Câmara dos Deputados n. 40, de 1916.
que concede ao dr. Secundino Ribci-
ro, major-cirurgião do Corpo de Bom-
berros do Districto Federal, seis nie-
zes de licença, com o respectivo soldo,
para tratamento de saude;

em ,1» discussão, a proposição da Ca
mara dos Deputados n. 53. de loiti
que concede a d. Maria Carolina "•
Souza Ribeiro, encarregada da sala das
senhoras da estação inicial da Estradr
dc 'Ferro Central do Brasil, seis mezes
de licença, com dois terços da res-pecti
va diária, e em iprorogação, para trata
mento de saude;

em 2' discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados n. 74. da , 1916-
que abre, pelo Ministério da Justiça c
Negócios Interiores, o credito de
a:40o$ooo, supplemcntar á verba 15"
do art. 2? do orçamento vigente, para
pagamento do aluguel das salas_ de an-
dienoias das pretorias do Districto Fe-
deral; _,

cm 2* discussão, a proposição da Ca
mara dos Deputados n. 72, de 1016
que abre, pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial de 30:3278266, para pa
çamento do que é devido a d. Amalia
de (Figueiredo Baena c outros, herdei-
ros do ex-ministro do Supremo Tribi'
nal Federal, dr. Carlos Augusto d»
Oliveira Figueiredo, em virtude de sen
tença judiciaria; ... -

em 2" discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados n. 71. de 1916
que abre, pelo "Ministério da Fazenda
o credito csneijial de 2»:<67$>iso, na"
pagamento do nuc é devido a d. Ceei-
lia Toledo de Oliveira Lisboa e outros
herdeiros do ex-ministro do Supremo
Tribunal, dr. Bento Luiz de Oliveirp
Lisboa, em virtude de sentença judicia-

'Ainda foi approvada, com urgcncir
requerida .pelo sr, Tínitacio Pessoa, • ?
redacção final do projecto da_ amnistia
cuja votação se fizera nominalmente,
tendo 27 votos a favor e 7 contra.

>0 sr. Pires Ferreira qttij emenda-
a redacção contra o que o Senado ap-
.provou; mas o oresidente barrou-o.

A LANTERNA
8EGUND.\-PEIR.\

ItHHH'

tonomia «lias não se restringe, oo interesse
do Estado* /*'

Iniciativa da senador. Santas Barreto,
que é o chefe unico c inconteste da politica
pernambucana, essa reorganiiasio importa
mn gesto característico da abnegação, da
sinceridade e d» nobreza do illustre esta-
dieta.

Solidar!» «om «11»,.interessado em levai-
a bom termo, dando-lhe todo o teu apoio',
o digno governador de Pernambuco, dr

A policia relutou algum tanto.' De-
fendeu-se com br lho: se erro houvera,,
seu não fora certamente, pois que an-
tes do sr. Guimarães ser enterrado, ou
alguém por elle, procedera ao reconhe-
cimento do morto, satisfazendo todas
ss formalidades legaes. Parentes dbs
mais c-egados do mesmo cavalheiro I e
amigos Íntimos haviam ido ao necrot.-
rio. c & aífiraiado que era elle que áli
estava, sobre o mármore, inteiriçado i e
frio. Talvez o melhor fosse pôr unia

VERDE

Manoel Borba, desmancha por sua panei»*** ei» «**> ?» srr<.Gui5a5fsm°i;i*
o. boato, da felonia partidária ,ue lhe Hgg .gggg fiSSE-JL^»tribuem, para collocar os altos interesses de | ros e outros empregados ~do cemitério,
sua terra, a que i Uo necessária a harmo-'
oia politica, a_ma de ambições subalternas

Entretanto, sabemos que, pelo voto dos
convenclonaes c com o applauso leal do dr.
Henoel Borba, o senador Dantas Barreto
«cri o presidente do dírectorio.

A LANTERNA
SEGUNDA-PEIBA

Ci homem da lanterna.
Um doi» dis», ippareee ns rua do Ou-

vidor e na Avenida o Novidade», o conlie.
cido propaganttsta, empunhando uma lanter-
na accesa. Todo» o» transeuntes piram, es-
pintados, suspeitando que o Novidades, ton-

do enlouquecido, esteja, como Diogenes, a
procurar um bomera.

Neste £im de anno, ji perturbado pelas
agitações subterrâneas- da próxima campanha
presidencial, o Novidade» deve procurar evi-
dentemente o candidato nacional

Suspeitando isso, abordimol-o hontem. O
Novidades, num movimento de Impaciência,
respondeu-nos:

— Qual candidato, qual nada I Quem eu
procuro e o Costa Rego, o director do novo
jornal da noite s tanltrua, que apparccerá
segunda-feira 1 Quero pedir-lhe um logar de
repórter.

'¦ » — > —1
Deseja saber o resultado do jogo de

fooíball? Leia, todos os dom ngos, a
lanterna.

—mmMmt-tm • —

aos quaes não devia sorrir a maçada1 e
aos quaes não devia agradar o prece-
dente: e-tn, porque não sabiam onde
parar se cada morto depois do enterro
viesse declarar que estava vivo e re-
clamar exhumação...

Mas afinal foi aberta e cova, e o sr..
Guimarães põrle, triump-ante de vez,
deixar provadq, de modo indiscutível,
nuc o morto era outro — e mais-a n-
da: pôde provar quem era o morto.
Verificou-se que o cadáver era de um
Infeliz que dias antes desappafecera
aqui do Rio e cuja scme}_ança com o
sr. Guimarães era absoluta. O próprio
sr. Guimarães deu intera razão' aos,,
que se enganaram no òrimeiro reco-
nJiccimento. Parece mesmo que tão
abalado ficou cem a oarecença . que
chegou a cmpallidecer e apalpar-sé' pa-
ra ter a certeza de que não era q. ou-
tro — ou de que o outro não era elle.
E perdoou 4 familia e aos amigos—
se é que alguma coisa tinha a perdoar-
lhes e não seriam elles que lhe deviam
perdoar o susto, a dôr c ás despesas
que 1'hcs tinha causado, despesas que
foram além do enterro, das coroas e.
do luto — porque já os annunoios da
missa de 7° da haviam ido para os
jornaes. contando com a ignorância do
sacerdote sobre a causa da morte do
desesotrado ,, ,- . j

Foi apurado, afinal, quem era òinor-
to, de verdade. O amigo que pagara os
funeraes do sr. Guimarães não recla.

GHILBrBRASIl

O chanceller chileno visitará o
Brasil

Santiago. 2S (A. A.) — Affirma-se
aqui oue o dr.João Tocornal, ministro
das Relações Exteriores, partirá daqui,
no dia 6 dc novembro prox!mo, com
destino ao Rio de Janeiro, afim de re

Tempos sombrios, os «ju» perlustra-
mos. Fallencia geral de iniciativas e
emprehendimentos... Uma .Ironia, junto
a cada idéa; o desanimo, junto a cada
Surto. Liquidação forcada de espera--
ças. -

O porque de tudo isso é o que nao
se sabe, ao certo. Sabe-se apenas que,
em face de nná situação evidentemente
séria, nada è levado a sério: nem a
situação mesma, nem os homens que a
criaram,' nem os homens que se pro-
põem sblvêl-a...

E faz-se, a todo gesto de assomo, um
gesto reflexo de estrangulamento. Não
ba confiança, nem ha crença.

E,.á preguiça de conhecer as causa»
e indagar os efícitos, inutilizamos to-
dos os alvitres e justificamos todos o»
disparates com dois argumentos pneu.
maticos: a guerra e a crise.

A qualquer negocio que se proponha,
lá vem a ducha: a guerra, a crise..
Depois da crise... Depois da guerra

Quanto á guerra, é mál dos butros:
mal de que, economicamente, dever.-
mos antes aproveitar-nos do que lamu-
riar-nos.

Quando na casa alheia ha falta do
que sobra á nossa, é intuitivo e íorçisu
que subamos dc prestigio aos olhos
circumstantes.

A guerra foi uma verdadeira solução
econômica para a Argentina, os -sta
dos Unidos, a Hollnnda, a Dinamarca,
a Suécia, o Japão. Para o Brasil, t.
guerra tem sido uma admirável cabeça
de turco, um relógio de segurança para
todos os desnortcios financiaes. Tanto,
que, sendo a guerra a razão da nossa
lymphatite geral, todos esperam que,
feita a paz no velho" mundo, as estreitas
do céo desabem sobre o Thesouro Na-
cional como um lastro de ouro da Pro-
videncia...

Não será, porém, de espantar que •
depois da guerra seja um novo refrão
justificativo das nossas incapacidades.

Quanto á crise, é certo que, em gran-
de parte, cila decorre da própria guer-
ra, Mas a guerra é dos outros e a crise
é nossa. Não nos cumpre dar fim 1
guerra, mas incumbe-nos dar termo a
crise .

Desde que entrou a arrumar malas
em despedida, o pessoal do quadriennio
hilar ante (1910-1914), veiu a furo a
enfermidade, com uma nitidez de era
pção. Aos compromissos de toda ordem
internos e externos, juntou-se a insol
vábilidade evidente, á falia de numera
rio presente, ou em ser. A doença ert
grave, gravíssima. Estirou-se o enfermi
na mesa do hospital; isto é, na mesa
dos orçamentos, e a sessão diagnostica
dura já ha tres annos. Os doutores sãi
muitos. As.idéas são «ouças ou sãr.
nenhumas.

Effectivamente, a furunculose

OS OROÂMENTOS
Em uma «heróica» arrancada, a Câmara
conclue os seus trabalhos orçamentários

Após a votação do substitutivo apre-
sentado pela sua com-missSo de Finan-

Sas 
á emenda da bancada sul-rlo-gran-

ense relativa aos funecionarios pubn-
cos, a Câmara proseguiu e concluiu,
hontem, na ordem do dia, _ votação das
emendas e do project» do orçamento
do Ministério da Fazenda — o ultimo
dos orçamentos sobre os quaes se pro-
minei ou ella.

As emendas ns. n, 13, si, _., -J,
-S. 34 e 36, todas concernentes a func-
cionarios publico», foram, em conse-
quencia daquclle substitutivo, conside:
radas prejudicadas,

A emenda 'n. ia. eiítíngúindo o lo-
gar de director da Caixa de Conversão,
foi rejeitada, contra o voto do reli-
tor da commissão. .

A emenda n. 14, tr commissão divl-
diu-a em 4 parte», dando parecer fa-
voravel á t» (arte, substitutivo á a
e additivo i 3»; e acceitandó a *• Pàr-

•_-- — »;- v" 1 £ . _...„„.:„>, 'ftiicciivamcmc, a zurunvuwac Orça-mott dos parentes do defunto authentiço, _eIrtaria rcVelou-se em princípios dea indemnizado do que com elle despep- , 4> at_ hojc nâo sc conhece a idéadera, e o desgraçado voltou a sepultura voniedOfa^A diagnose está feita (adentro do caixão do sr. Guimarães, ; a) , a tnerapeuticacomo um convidado que vae a um baile está firmar-ss-S r
com uma casaca emprestada. Mas outra E-rcert0 qlte jâ se ensaiaram duascomplicação surgiu: o suicria Içgi.imo,. medicina_ a_ caso. 0 ,„.|5o de oxjenterrado como sendo o sr. Guimarães,, nio _ ase_ilha cirurgica, isto é, o rc-

gimen das emissões e o corte orçatnch-
tario até aos ossos: a injecção e a te-
soura.

Logo ao primeiro alvitre, o das emis-
sões^ abriram controvérsia os therapeu;
tas. A emissão devia ser "máxima"

morto com uma bala na massa ence-
phalica, já havia sidp dias antes reco-r
Ihido a uma cova, no mesmo cemitério,
por ter apparccido na mesma cidai|c de
Nictheroy, enforcado, pendente de ura
galho de arvore, e em adeantado Atado ._ _„„___„ u._vla s„ luajwlm_de putrefacçao. Tratar-se-ia de um ter- arejar, de uma. vez, 03 pulmões derivel caso como o daquelle enforcado-, _,._-___ do Erario. ou devia 6cr «mini.
do çonto_ de Eça_que foi salvar Df Ruy ma„ ra „__. cntopi.r com as sobraS(tribuir a visita que p dr. Lauro Müller,. de L ? Nüo- E-piicou.sé «ido: a, pp- _f__élTa_ aletins 

"oatriotas 
aliás^difíi-minstro das Relações Exteriores do Hcia c os amigos do 8uicida carioca, ?»& „dSon_víi_Brasil, fez ao governo do Chile „„_ andaVam em busca de seu corpoj. C1^^forp^,n 

ncm .naxima. nemsuppunham sempre tel-o encontrado. _lnj .irou^c a „,ídia e a m_ntèiga
quando oualquer cadáver appareciaí As-1 desappareceu na grelha ardente das nt-sim. ao que consta, suecedeu ao m$H cessidades publicasdeiro morto mais de uma vez o que ao | g •Se V. Ex", fflr visitar os de-

posltos do Tondn tio moveis

RED-STAR
terá oceasião do verificar como
são grnriosos o práticos os
seus estylos, como 6 perfeito
o sen ncnbnmento o como suo
boas os condições do piiga-

mento o preço. O
GONÇALVES DIAS 71 ,,£

URUGUAYANA 82

sr."Guimarãe's tanto incommodon quan- -E' Port>ue con1inüa e recrudece a

Coisas da blacklist
Tirando partido da fraqueza do go-

-.- . . . -rí-Jl ?"' crise e porque a guerra se prolonga edo suecedeu uma so: foi victima <le:_ m,_erario vae diminuindo cada vez
erro.no reçouhecimento-o que alias é m{ 0_ cirurgiScs orçamentários se
sempre muito desagradável. Que o d>- _.„__ _tó aos dentcs e v5o ^^ 0
gani os candidatos que, vivos ate de-, f ( Q jroM é a commiss_0 de Finan.mais,.vem bater as portas da Câmara,' A ta_,ica é 0 córtCicom diplomas ou contestações

Bem. O .sr- Guimarães está vivoípara
todos os ef feitos. Resta saber se andou
¦acertado protestando 

*còm tanta energia
contra o engano e fazendo tanta questão
dc voltar á vida.

Não é demais reconhecer que a san-
gria é4 ás vezes, o milagre. Às primei-
ras medicinas, porque as mais intuitivas,
são, não raro, as mais certas. Cortar é,
muitas vezes,, .sa.utar.ssj.no. Çortam-se
callos, unliás c cábctlos, .c isso é até .---. muito hyKicaico. Quando, porím, seDirão que naodeviaproceder.de .ou- ^ „ c0«é carn_

tro modo. e que e uma coisa para fazer v4w;-0S •'músculos,- os nervos, os órgãos
um homem perder _a cabeça, o1 ser .victl- ^ã0rea e mantenedores,ma de uma confusão de tal ordem. N-0..." No _enti(j0 aaministrativo, é como di-
concordo. :__„i„i ' zer: o .apparelho éstavcl da administra-

Ha pessoas que se parecem immcnsa- ç5o _ repartiç8cs arrecadadoras, esta-
mente comnosco e que nos causam jyc„'meittbs' fiscaes. departamentos pro-

 ,_. ,..-_ .-.. „, desgostos freqüentes com os erros a_que duclivos da enRrenagcm pratica do Es-
verno, continuam os cônsules inglezes dão logar. Mas so isso fazem quan-0;'.t__ soprepairam á rhetoricidade nu-
a ditar leis ao commércili brasileiro estão vivas. Vivas é que muitas y«es mer-K!_ dos fiuancistas.
cm vários pontos do território nacio- nos enterram. A confusão que o .des-1 pois précisa-jénte a contrario sensu
nal A carto que abaixo Ipublicamos venturado suicida oçcasionou nao toi das. ^ Q aTiuracn.i0 dos orçamentistas salva
foi dirigida nelo cônsul britannico em 1 peores conseqüências. Que sotfreur .0 - 
Belém á firma J" " ' "
tem importantes
região amazônica. 1 •...-« -,-,-  - ,. „, „"Illmos. srs. M. Castello & C. — Prc- guma falta grave. Longe disso, estra-

! nharam profundamente _ o desfechosentes. — Amigos e senhores
De conformidade com a conversa que

tivemos esta manhã, oeço licença para
informar-vos que não tendo rescindido
o contrato de fretamento do vosso va-
oor "Castello" ao capitão Antônio Agra,
para o fim de transportar para Yqui
tos carga
de meu dev

quantos o conhecem, e ninguém desço-
briu quo motivo poderia ter^ determi-

stc-í
vasos, carne viva.... E1 o medicina tri
umphal do aicrificio...

I^imciro, matam-se os carneiros, os
bois e os cavallos. porque são úteis, Dc-

nado o seu acto de desespero. Nada mais: „. r~.-.__ _o ^^ ^ ,gho^ _s .;_„
honroso para um homem. Quando ai- j ^ . s _ __rén __ „ru de
guem_se mata e nao 4.Mxatpor^swipU) |n.,angivci3- E- 0 dos clcpHantcs, os cie-

.. uc .ruin.uu.iu. u...a ..v,-..-,i ? raza.° n(!r ^c° "z ,—i*™„v"„í""„ phantes brancos. Os clephanles brancos
pertencente ao in!mi«o. será i inquérito e aberto por toda a gente so.,.._.o Mo_roc 0 Oittetc, os nacos do
ever relatar essa circmnstan-, bro o, seu .ultimo período de vida. O

CONHEÇAMOS AS NOSSAS
FRONTEIRAS

k próximas conferências _o
dr. Gomes Ribeiro

Sob os auspícios do Instituto Hist-ori-
co e Geographico Brasileiro e da So-
ciedade de Gcograpliia do Rio do Ja-
neiro, vae iniciar o dr. João Coelho Go-
mes Ribeiro uma série dc conferências
de vulgarização das nossas fronteiras.

A primeira, que terá logar brevemen-
tc, cm dia que se annunciar, no salão
da Bibliothcca Nacional, adoptará o se-
guinte programma:"A9 Fronteiras do Brasil em geral:
sua formação histórica; seus principies
constitutivos. I Fronteira com a Rcpu-
blica do Faraguay."

No acto da conferência, serão expos-
t09 dois mappaa oriiíinaes em grande
escala: um di America do Sul, assi-
gnaíanilo as linhas de demarcação da
Biilla dc Alexandre VI e do 1 ratado de
Tordesillias c suas diversas interpreta-
ções, c cfruülnientc 05 limites ils Hes-
panba e Portugal, segundo o Tratado de
Madrid; outro delineando a fronteira
particularizada com cada Estado, com
os detalhes históricos, dc modo a se-
guirse a evolução da mesma.

1- i> v» a mm
Gosta de ler um bom romance ile

Montepin? Leia, a partir de segunda-
fera. a íaiileriio.

cia ao governo do meu paiz. I sr. PWW^^i^^ L£
Caso o governo .Te.S. M. br.tanni»I das^indagacoe. Deva terçado

tome em séria consideração esse pro
cedimento e decida incluir vossa firma
na "Lista Negra estatuída britannica",
desejo chamar a vossa attenção para
as conseqüências a que o mesmo acto
vos exporá

engano. • ¦ .
Ser tido por morto é quasi sempre

vantajoso. Quantos não tem recebido
com prazer um equivoco dessa natu-
reza e quantos não tem feito constar

s exporá: ... 1 n,,l morreram, visando fins diversos1) Os. importadores de carvão inglez | Qne«gA.. da veri
não mais poderão. fornecer-vos esse
produeto.

2) Não podercis fazer transacção_ ai-
guma com qualquer banco brit.annico_.

3) Firmas brilannicas .110 Reino Uni-•Io não mais poderão fornecer-vos mer-
cadorias.

4) Não podereis embarcar mercado-
-ias eni vapores de nacionalidade bri-
rannica, nem 03 ditos vapores transpor-
arão mercadorias nu» vos forem con-
signadas.

O paragrapho 3° será rigorosamente
'bservido ouanto...os sobrcsalenlcs e

'iiachinisiuos necessários a oualquer va-
nor de vossa proprcdaitc. nois o nome
¦Io vapor ou vapores, sníl incluído na
Lista Negra dos vapores, c oue seria
logo coraiiiunicado ao construetor do
mesmo vapor oti vapores.

Scin mais asstimpto e com toda a
consideração e esiima, subsçrevo-me. de
v. s. am0., atl°. obr". (A.) — Gco. B.
Michcll, por James Brunúcr, cônsul de
S. Mi britannica."

-1 « imt i> Imm •

poder e as respectivas inquilinagcns.
O Brasil nüo é a índia. Mas ha cn-

tre nós um verdadeiro cttlio ao clcphan-
te branco. E' fácil verificar que nesse
culto ha uma grande parte dc solida-
riedade ila espécie, _ porque o Brasil,
ccono iiicamcnte considerado, é, também,
clephautc. e o clepliante verde.

E' um immenso paiz, cheio dc cran-•""• •;• '."jí;.,..;.» A* vrrifi. des. homens e grandes idéas. E' um im-
o •P'scomnu™d°s.«"a,„sn0^ fel.â menso paiz de maltas vindes c espe-
cação do sent.men o que »•"»«» rança3 Verdes. Paiz eternamente verde:
produziria em corações consiaeraaos ¦•  .. . .
amigos? ': '-'-''-¦

O sr. Guimarães, em vez de revôl-

/_ LANTERNA
SKGUNDA.FEIRA

rec;-
caria

qttc o

olhar a sério para o que se passa nos.
Correios: ...."Sr. redactor do Correio da Ma-
nhã — Consinta que me sirva do seu
sempre apreciado o respeitado orgãu
para perguntar aos srs. direcíor geral
dos Correios, ao min stro da Viação c
ao presidente da Republica o que i>-
zeram ou que solução deram ao sen,
numero de processos que criminam pa-
vorosamente o sr. Raul Azevedo, ad-
ministrador dos Correios deste Estado
do Amazonas.

Estou bem certo, sr. redactor, que
mesmo num ligeiro exame que o sr.
pres dento da Republica faça nesses
processos, encontrará, com facilidade,
b.isc para premiar o sr. Raul Azevedo
com um a bem do sei-vi(o publico. Os
crimes attribuidos a esse administrador
são tantos e tão ofícnsivos á moral ad-
min strativa, que só uma longanimida-
de inconfessável fará conserval-o á
frente de um ramo dc serviço lão serio
e tão importante como o Correio. _,

Ha poucos dias. quando lemos aqui a
demissão do administrador dc Minas
creámos alma nova. na suppos cão cm
que ficámos de que havia começado h
tazoura moralizadora, «ue latalmente
aitingiri.1 o nosso felizardo coronel;
nada. porém, se fez em lal sentido, o
que tem levado o -omensirfhq a sc
considerar seguríssimo c a comnieiter
toda a sorte dc arbitrariedades contra
os seus infelizes subalternos. Diga. sr.
redactor. que na Directoria dos Cor-
rcios- ha processos que não podem che-
gar ao sr. presidente, porque o secre-
tario do fallccido 'P. R. C. não o
permittc.

Quem escreve estas linhas c uni po-
bre funccioiraro postal de Manáos,
uma das muitas victimas do farçante
administrador.

Creiá-me, sr. redactor, que sou. etc.
 Funecionario postal. — Manáos, 7

de outubro de 1910."

UM AMIGO DO URASIL

O sr. Llx KMt lií estii
restnbclpcido

Buenos Aires, 26 (A. A.) — O sr.
Lix Kleft, ex-consnl da Republica Ar-
sentina 110 Rio de Janeiro, que se acha
completamente restahe'eciilo da doença
que o obrigou a um demorado repouso,
reassumirá por estes dias a presiden-
c'a da conunissâo encarregada do re-
"enseanicnto permanente. d09 gados da
irovincia de Buenos Aires.

,m» t 1 m _i
Beber. . . todos bebem, mas só

bebo bem quem bebo
CASO.-TINHA

i«l ¦> » ¦

ALISTAMENTO ELEITORAL

Dispensa do ponto nos operários
da União

O ministro do imcrior, em circular
aos chofes das repartições subordina-
daí ao seu ministério, declarou-llies
que o governo resolveu dispensar do
ponto por tres dias, sem prejuizo dc
venc'mento, 09 operario9 que se te-
nham dc alistar como eleitores.

j ¦ — a ¦

AS MISSAS DE HOJE
T\czatK-se as seRiiintes. por alma de :
Maria Jesus d'AlmeiJ.1. ás 9 '!« hora»,

na cereja de S. Francisco de P.iuía ;
Tcdro Affonso Machado, ás 9 lioras. na

epreia de Snnto Antônio dos Pobres ;
Antônio Tacaues Smrcs. ás S horas, a.

matrij tl« Santa Rita ;
José Ribeiro Nunes Tnnior, ás 10 horas,

«a curcia de S. Francisco de Tanli; ¦•¦
Túlio d'Allirrqiicrn'.ie Silva Souto, ai 9

lioras, na ecreia de S. Francisco de Pautai
Clara Maria de Souza, ás 9 i|- horas,

11a cereja de Nossa Senhora do#Tcrço;
Francisco Teixeira da Silva, ás 9 hora?,

na matriz dc Sant'Aana:
commcndador Ferreira Mello, is 9 horas,

na m,-.tri« d.i Sacramento :
Julia Pereira de Souza, a_ g noras, ca

egreja de S- Francisco dl Paula:

lar-se contra o facto, devia te!-o rece-
Wdo com especial sat sfação. Teve'a.
prova de que c realmente estimado. Viu*
as lagrimas que -provocou a sua. mór-4
tc, encontrou um amigo que lhe fez o
enterro. E' pouco tudo isso?

Foi mais feliz que Olivicr Bccailte,
da novella de Zola. oue para vêr ò que
sc daria depois de sua morte, teve que
morrer apparcntcmente. supportou os
horrores dc nma catalèpsia, foi enter-
rado, emprehcmlendo uma luta formi-
davel para fugÍT da sepultura. O sr.
Guimarães foi enterrado sem o ser,—e
não morreu nem um segundo.

Tartarin ouviu o dobre a finados
por sua intenção, assistiu a uma sessão
funobre em honra á stia memória c
Chegou a ver um fragmento de osso
seu, guardado corno uma relíquia.' Mas
para isso foi nruciso que rolasse, pelo
gelo abaxo, nos Alpes. O sr. Guima-
rães assistiu ao seu enterro, chegou a
vér o seu cadáver — e não rolou dc
parle alguma. '

Quanto a voltar á vida... Nao tç-
ria feito melhor se ficasse quieto, ad-
optando a ipbilosonhra do facto con-
summado? Parece-me que sim. Morrer
sem passar pela morte, morrer çonti-
nunndo vivo — é ou pôde ser uma fe-
licidade. Quantos, só não procuram a
morte remendo o irreparável I O sr.
Guimarães tinha a morte com a facul:
dade de voltar á vida quando deite á?
aborrecesse; podia, quando quricsjSe
provar que era um homem vivo —-je
voltar a ser o sr. Guimarães. Tinha
todas as regalias da morte com todjis
os encantos da vida. Podia, com oiiiía
:ndividualitlade, começar uma vida np-
va. Poz-lhc asorte ao alcance, no cir-
naval da vida. outra fantasia: rc-
cu«oti-a. Actor do grande theatro "da
vida. pôde sair de scena. deixar o nal-
co e vir cá tora, tranou-iHamente,. d»s
torritvlias, apreciar o trabalho da. com-
panliia. .Não quiz isso: mal se vu.fo-
ra da caixa entrou a bater á porta
para que o porteiro lh'a abrisse...

Acho que não fez bem. Deixasse
em paz o morto real. em vez de ir per-
turbar as eleições da morte, gritando-
lhe — não c o próprio! Além de tudo,
as coisas estão cada vez peor com a
cr'se. Um enterro custa actualmcnte
os olhos da cara. O sr. Guimarães en-
contrará. quando morrer outra vez,
um amigo que lhe pague as despesas do
caixão, do carro fúnebre, e do car-
neiro? _ „J. Repórter.-

¦_» — » —

jante... A bandeira é verde, o ideal e
verde. E' uma verdura-geral: tanto que
as Uvas do orçamento sempre estão..',
verdes.

Não e, sem propósito, procurar o
nosso sytnbolo, agora que a cffervcsccn.
cia da guerra curopéa aviva imaeens
apauadas. Ao urso branco da Russia,
ao Leão-de Castella. á Águia negra cer-
manica e a Airu.a cstrcllada da Aiueri-
ca, os humoristas allemães juntaram
ultimamente b Macaco nipponico. E'
tempo de augnicntar a lista com o nosso
symbolo. Somos o elcphante verde.

Os outros bichos andam em luta
accesa. Ilicam-so e dilaceram-se as
Águias Ccntraes, o Leão de Inglaterra,
o Urso Branco, o Gallo de França.- O Elephanle verde repousa, porque
se desinteressa da luta,

O __anhcc. o nippão, o argentino, tam-
• bem se desinteressam; mas, precisamen-'tc aos que não estão na luta, cabe anro-
Vf>i'arem-se delia. Por isso os celeiros
neutros vão attraindo ao9 thesourqs
neutros o custo forçado da guerra for-

jriiidavcl.
Emquanto isso. o elcphante verde di-

gere a própria fome c, a exemplo de
um novo D>\ Fausto, rcjuvençcido c
palcrma, pede ao Diabo uni adiamento
ao contraio.¦Estancada a sangueíra curopéa, virá
naturalmente o ajusle de contas:

Que fizeste durante a iruerra, em-
quanto a America e o Japão, calculistas
c. pacatos, enchiam o bolso, e acertavam
a escripia?

E o elcphante verde responderá, com
um bocejo:

Eu afiava as defesas para... de-
pois da guerra...

ITcrmes-Fontcs.
— * ¦ si

n..ST*Mi<,NTO OAS MOT.ESTI.V
PELAS GRÀTÍI)!.- MEDIC
CõES PHYSICA9. PELO B?
PKCIAT,TÇ!TA

DR. ÁLVARO ALVIM — Exam-
pelos raios X. Installncão especial pai
o tratamento das moléstias do peito
tuberculose, bronchite. cínphysoma. P
in i|a ás 4: largo da Carioca, 11, <'
andar.

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

CASCATIXIT-l
Foi exonerado de immediato do con

tra-torpedeiro "Matto Grosso", o capi
tão-tenente João Cândido Brasil Filho

"São Lourengo" —— Cigarros po-
pulares de fumo

Quer saber sc foi premiado o seu j Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
bilhete de loteria? Leia, a partir de , brindes. — LOPES SA' <S- C
segiinda-fcira. a Lanterna.

mI «i an o B-i
I.

O ORÇAMENTO ARGENTINO

Convocação extraordinária do
Congresso Nacional

Buenos Aires, z6 (A. A.) — O go-
verno resolveu convocar o Congresso
Nacional, para o dia 15 de novembro
próximo, afim de. em sessão extraordi^
naria, discutir e votar o orçamento
para O exercido de íoi?-

VISTA-SE RE.M! Compro nm ter-
no nn modn por 458 on 50S, R-
TTrugnnyana 145. CASA PARTS.

O ministro do Interior concedeu tre?
mezes de licença, para tratamento de
sua saude, ao bibliothecario do Institu-
to Nacional de Musica. Manoel Alegre
e nomeou Oswaldo Duque Estrado
Guerra para ¦nterinamente exercer* aquelle logar-

te, ficando õ vencido assim rediçi-o
— Ficam supprimidas no paiz as

verbas para alugueis de casa e de áu-
xilio para ahigtteis de casa, salvo para
áquelles funecionarios que tiverem re-
sidencia obrigatória junto ás reparti,
ções onde servirem, e na falta de ao
commodações -nestas repartições.

— As despesas com, o custeio de
automóveis serão licitas somente nos
casos e nas repartições para as quaes
existir verba - estpecifK-damente assi-
gnalada na tabeliã explicativa no orça-
mento approvado pelo Congresso, Na-
cional para o respectivo ministério.

Paragrapho t*. O governo mandará
descontar dos vencimentos do funecio-
nario que transgredir essa prohibição a
importância correspondente ao custeio
desses vehiculos, sempre que tiver noti-
cia de que em qualquer repartição pu-
blica o respectivo chefe ou seus subor-
dinados persistem na utilisação pessoal
de automóveis officiaes subrepticiamen-
te custeados por títulos de despesas de
outras denominações,

Paragrapho a", Nas repartições pu-
hlicas para as quaes tenha sido ex-
pressamente votada verba destinada ao
-usteio de automóveis officiaes não
poderão ser estes utitisados senão em
serviço publico e nas horas de expe-
diente, não sendo de tolerar-se a utili-
sação desses vehiculos para transporte
de familias e análogos serviços parti-
eulares.

Nos serviços, contratos e obras da
União será sempre adoptada a concur-
rencia publica "salvo nos casos de ur-
gericia comprovada".

Continua em vigor o dispositivo do
art. 101, n. IV, da lei numero 2.024,
de s de janeiro de 1915, relativamente
i revisão da tabeliã para o calculo das
¦motas que competem aos empregados
Ias alfândegas.

As emendas ns. 15 e 17,, relativas
ambas a vencimentos c ajudas dc
:usto a funecionarios, foram rejeita-
Ias. . iA' emenda n. 16 a commissão apre-
sentou, na parte final, uni substitutivo,
ficando assim concebido o vencido:

Art. O Poder Executivo licenciará
por, dois annos, apenas com o soldo,
e sem prejuizo da contagem do tempo,
excepto para a reforma, os officiaes do
Exercito que o requererem.

Art. Fica prohibida a concessão de
diárias aos funecionarios civis e mili-
tares cujos trabalhos- sc executem na
sódc das respectivas repartições.

Paragrapho unico. O Poder Executi-
vo organizará uma tabeliã das diárias
a serem concedidas aos funecionarios
que trabalharem fora das sedes de suas
respectivas repartições e submettel-á á
approvação do Congresso Nacional

Art. Nenhuma gratificação ooderá
ser concedida a quem quer que -seja,
a titulo de serviços extraordinários ou
trabalho fora das horas do expediente
iu sob qualquer outro pretexto, cabendo
•ão somente aos funecionarios ptihltcos
a retribuição eSDecfficadamente orevis-
ta nas tabellas explicativas da despesa
le cada ministério. ¦ -

• i.'§.;'A distrih-' '-o em fim de «nno,
ou'em qualquer outra oceasião. dos sal-
dos dè qualquer dotação orçamentaria,
como gratificações extraordinárias su-
jeita os funecionarios que as tiverem
recebido e os ministros ou dircctores
dc repartição oue as tiverem autorizado
a indemnizarem uns e outros a Fazen-
ria Nacional dentro do exercício, por
.escontos mensaes nos seus vencimen-
tos, da inriíWtancla correspondente a
•aes pagamentos illegaes, accrescida da
multa de 20 °l' sobre essa .imoortan-
cia. • . -

A' emenda n. t8 * commissão apre-
sentou um additivo, sendo o seguinte
o approvado:

Art. Aos dircctores das secretarias
•lo Senado e da Câmara dos Deputados,
mordomia do palácio da presidência da
Republica e secretarias do Supremo Kl-
bunal Federal serão entregues, em qua-
•ro prestações eguaes, adeantadas, no
-omeço dos mezes dc janeiro, abril,,ju-
nho c outubro, mediante requisição
competente, as quantias destinadas ao
material das mesmas repartições, inclui-
Ias na presente lei integralmente as
concedidas cm créditos, concernentes a
mesma verba — Material.

8. Por oceasião de ser entregue pelo
Thesouro Nacional cada uma dessas
prestações, deverá ser publicada no «Via-
rio Official uma demonstração detalha-
da da despesa do trimestre anterior,
-SDCcificando-se as despesas com o pes-
soai e com o material separadamente.

A emenda n. 19 foi parcalmentc ap-
ornvadá'; determinando o votado:

Art. i" — Ficam annullados todos
os credito9 especiaes concedidos ao go-
verno para os serviços não contempla-
'os até agora nos projectos dc leis ao
Orçamento, salvo na parte sujeita a
•nntratos celebrados eni tempo pelo go-
verno federal e cm virtude das leis
•me os consideram.

\rt, 2" — Todas as despesas auto-
-izíidas por leis especiaes que não forem
realizadas dentro do exercício respç-
divo, não n'o poderão ser nos exerci-
CÍ03 subsequentes, sem que consignem
•ia lei do orçamento os fundos cor-
•esoondentes, ,

A emenda n. 20 foi approvada. pre-
screvendò: ... 1 „

Art. A's sociedades anonymas de se-
truros snbre a vida e por mutual ida de,
nue tenham até .,0 de junho de iot<5
realiza'lo no Thesouro Nacional o de-
posito dc 50:000$ cm dinheiro ou em
apólices da divida publica, como pri-
meira prestação da caução de 200:0005,
1 que são obritradas, fica permittido
-ealizar as restantes prestações de egual
-iiantia, rcsocctivamcnte, até 30 dc ju-
nho dos annos de ic-17. 1018 e ipi;.

Paragranho unico. Essa prorogacão
só se tornará cffcctiva oara as socie-
dades mutuas que possuam immóyeis
de valor esual ou superior, no total das
irestacões devidas, cumprindo aue tacs
immoveis esteiam livres c desembara-
rados de qüaesquer oiimí e sejam da-
dos em garantia desse debito em pn-
•«eira hypotheca ao Thesouro Nacio-

K emenda n. ai, autorizando o tro-
"orno a emprestar até r.000 contos
^9 proprietários de minas de carvão.
roi rejeitada. A de n. 24. mandando
snpprmir as "qu-nbra3" consignadas
nas verbas ns. 6, S 9. 10. 11. 12, i6_e
17 do art. 43, foi egualmente rejei-
•ada. ,

As emendas ns 25. 26 c 27 foram
•aprovadas, dcterminanVlo.

II. 25  Art. O governo nao pode-
-á sem autorização expressa do Po-
4cr Legis'alivo. fazer contratos por
•»m.po excedenle do anno financeiro,
•uie estiver correndo, nem para servi-
•03 não contemplados na lei do orça-
mento. si-'.».-''.._[_ . ,N. 26 Art. O governo nao pode-
-á ordenar, por nenhum dos min:ste-
-ios, o pagamento de serviço alaiim.
=em que na lei que o houver autoriza-
'o esteiam consienados os fundo3 cor-
respondentes á despesa.

N. 27  Art. E' proTiibidp. tmputar
1 qualquer rubrica do orçamento des-
i"sa que nella não esteja comprelien-
lida. de aecordo com as tabellas cxpli-
-.->rVas da proposta do Rovcrno e as
•'¦••rações nella feitas pêlo Coniresso.

Com*um pequeno additivo da com-
•rassão. foi awrovakla a dc n. 23, fi-
xando o votado:

Fica o governo autorizado a conce-
ler licença, "or um ou mais annos.
sem vencimentos, a todos os funecio-
Maros pttblicos, civis 011 militares, que
o requererem,

A emenda n. 29 foi approvada, di-
zendo:

Art. O governo providenciará tio
sentido de que nio sejam mais inclui-

dás nas "Collccçõcs de í,eis" organi-
z-das pela Imprensa Nacional, as aetas
de iust-llação c asscoibléas geraes de
companh as ou empresas, relação de
nomes de' acçionistas e outras publica-
ções feitas no "Diário Official , as
quaes disserem respeito • interesse
privado, salvo a requer mento, em tem-
po opportuno, dos interessados qne se
proponham » pagar so *l' do valor de
taes p-bMcações. o qne será levado em
conta par_ o calculo do preço, da ven-
da avulsa*

A emenda n. so. da autoria do de»
putado Simeão Leal, íoi approvada,
prescrevendo:

Art. E' o poder executivo autonsa-
do a. abrir os créditos que forem, se-
cessarios, até á .importância de cinco
mil contos, para 4 conclusão das obras
contra a secca, já iniciadas no nordés-
te brasileko, ficando nara este fim rc-
vigorada a autorização constante da
ler numero 3.041, de 9 de dezembro de
I91>S. ¦ -:

A emenda n. 31, dividindo o auxilia
dc 10 contos ao Collegio de S. José de
Tocantins, entre o mesmo e o Collegio
de-Porto Nacional, foi rejeitada.

Foi approvada _ de n. 32, determi-
nando:

Art. O dispositivo da alínea IV, art.
aja da lei n. 3.0S9, de 8 de janeiro
dc 1916, não abrange a excepção con-
stante do art. 66 do decreto n. 736.
de 20 de novembro de 1850, ficando
limitado ao primeiro período do citado
art. 66. , . ¦__ .

Com um additivo da commissão, cot
approvada a emenda n. 3S. prescre-
vendo o votado: ,"Serão suspensas, ate que» a situação
financeira do pais melhore, , todas as
obras projectadas ainda não iniciadas e
mesmo as já autorizadas, para os
quaes tenha o Congresso votado ou o
governo solicit-do verbasv com exoe-
pção dos trabalhos necessários & çrc-
servação dos edifícios não concluídos
ou das obras não ultimadas, a juízo do
governo, e respeitados os comproms-
sos a que sc acha vinculada a respon-
sahilidade da União em virtude de con-
tratos. ¦ « , .

A' cmeoda n. 37 a conunissâo apre;
sentou o seguinte substitutivo, que foi
approvado: 

'
"lArt. E' -ermlttrdo aos funeciona-

rios civis federaes, activos ou jnaeti-
vos, aos militares e aos operários c
diaristas da Un.ão, qne fizerem parte
de associações e caixas beneficentes,
constituídas pelas próprias classes,
consignar mensalmente a essas insti»
tuições até do s terços dos seus orde-
nados ou diárias para pagamento das
contribuições c compromissos a que se
obrigarem para com as mesmas asso-
ciações e caixas na forma dos respe-
ctivos estatutos. ,

'Paragrapho — A consignação será
averbada na respectiva folha de paga-
mento. podendo em oualquer tempo ser
revogada pelo cons gnante, uma vez
que este se mostre quite com a consi-
gnataria."

A emenda n. 38 ficou prejudicada
com a approvação do substitutivo aci-
ma trinscripto.

Foram cm seguida votadas e apnro-
vadas as emendas da commissão, de-
terminando:

_ n..i •— Verba .17* — Para paga-
mento de domingos e feriados ao pessoal
diarista da União, 2.500:000$, devendo
a economia resultante desta reducção
realizar-se pelo não preenchimento das
vagas no pessoal jornaleiro de todos os
ministérios.

N. 2 — 1E' o governo autorizado •¦
A liquidar os débitos dos bancos, pro-

venientes de auxílios á lavoura.
N. ., — A substituir as cédulas do

Thesouro Nacional de 1$ e 2$ e facul-
tar o troco das cédulas de s$ a 2o$ooo,
onde escassearem essas moedas e a re-
tirar da circulação as moedas de prata
e nickcl do antigo cunho, e as de cobre,
marcando um prazo razoável para a sua
substituição, podendo empregar ò cobre
recolhido na liga de outras moedas.

N. 4 — A supprimir dos respecti-
vos quadros, por decreto, todos os loga
res que forem vagando e cujo provi-
mento julgue desnecessário ao serviço
publico.N. 5.!—• Continuam em vigor o»
artigos 109, no, 112, 113 « "5 da lei
n. 1.089, de 6 de janeiro dc 1916.

—- N. 6 — E' o governo autorizado:
A prorogar por mais oito mezes o

prazo para a terminação do edifício da
Alfândega de Porto Alegre.

_ N. 7 — Fica o governo autorizado
a hbrir o credito de 584:503$ Para re.
gtilarizar o pagamento a S22 trabalha
dores das capatazias da Alfândega do
Rio dc Janeiro, no período dc janeiro a
setembro de 191S.

N. 8 — Nos leilões realizados nas
alfândegas e suas dependências, o arre-
matante pagará sobre o preço da arre.
inatação a commissão de , °r. a qual
será assim distribuída: 1 T para o pre-
sidente do leilão. 1 °l° para o escrivão
e 3 °j° para os contínuos que servem de
leiloeiros.

N. 9 — Art. Para as nomeaçõc»
de agentes fiscaes dos impostos de con-
sumo terão preferencia os candidatos,
habilitados cir concurso, que já tiverem
exercido interinamente esses cargos.

A emenda n. 10 modifica quadro do
pessoal de varias Alfândegas da Rcpu-
blica. »-

N. 11 — E' o governo autorizado
a supprimir, á medida que se forem va
gando, os.44 logares dc conferentes de
descarga e 25: de aúxiliades de escripta
da Alfândega do Rio de Janeiro.—N. 12 — Art. Fica o Poder Exe.
cutivo autorizado a promover, por ac-
côrdo, a liquidação do debito da Asso
ciação Commercial do Rio de Janeiro
para coin o Thesouro Nacional. Esst
accôrdo deve ser feito de modo que fi
que estipulado o pagamento integral,
com 011 sem juros do referido debito,
ettabelccendo-sc, por outro lado, que
durante todo o prazo da amortização
continuará ò edifício daquella institui-
ção a responder pela divida, mediante a
competente hypotheca, primeira e única.

N. 13 — A verba 17 — Alfande-
gas — Diminuída de 23:328$ pela sup-
prossãó de seis logares dc segundos of-
ficiaes aduaneiros, sendo tres na Alfan-
dega do Rio de Janeiro e tres na dc
Santos, os quaes foram extiuctos.

N. 14 — A verba 17 — Alfande-
gas — Diminuída da importância de
S:6pg$2So pela suppressão de logarcs
dc guarda-mór nas Alfândegas de*Par-
nahyba e Pelotas, que já foram extin-
ctos.

A emenda n. 15 modifica b quadro
dos segundos officiaes aduaneiros das
Alfândegas do paiz c a dc n. 16 recti-
fica a reducção da rubrica pessoal da
Alfândega do Rio G. do Sul.

N. 17 — Reduza-se de 1:500$ a ver
ba 17 — Alfândega — "material da
Alfândega dc Paranaguá, sendo i:ooo$
na consignação "expediente" e 500$
na de "acquisição, reparos e concer-
tos".

N. 18 — Reduza-se de 2:400$ a ver-
ba 17 — Alfândegas — "material" da
Alfândega de Santa Catharina, sendo
11300$ na consignação ." expediente",
100$ na de "moveis, compras e con-
certos" e 1:000$ na de "acquisição,
reparos e concertos".

N. 19 — Reduza-se de 3:800$ a ver-
ba 17 — Alfândegas — "material" da
Alfândega de S. Francisco, sendo
2 :ooo$ na consignação dc "expedieu-
te ", 1 :ooo$ na de " acquisição, reparos
e concertos" e 800$ na de "diversas
despesas ".

N. 20 — Reduza-se de 2:486$ a ver-
ba 17 — Alfândegas — "material" da
Alfondcga de Uruguayana, sendo 300$na consignação de "expediente", 100$
na de "moveis: compras e concertos",
2:000$ na de * acquisição, reparo9 e
conservação c 86$ qa de "diversas des-
pesas".

N. 21 — Reduza-se de 2:000$ a ver-
ba 17 — Alfândegas — "material" da
Alfândega da Bahia, na consiçnaçâo"acquisição, reparos e conservação".

N. 22 — Reduza.se de 200$ a verba
17 — Alfândegas — "material" tia Al-
fandega de Victoria, na consignação"moveis: compras e concertos".

N. 23 — Reduzam-sc, na verba 17—
Alfândegas — "material" para Alfan-
dega de Manáos, 2:000$ na consignação"moveis" e 1:000$ na de "diversas
despesas".

N. 24 — Reduza-se de 300$ a verba
17 — Alfândegas — "material da Al-
fandega da Parnahyba, sendo 200$ da
consignação "expediente" e 100$ na
de "moveis: compras e concertos".

N. _l _» Reduza-se de a uooS a ver»

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CllVt
Foram abatidos hontem no Matadou-

ro de Santa Cruz para o consumo des-
ta capital: 459 rezes, 55 porcos, 22 car-
neiros e 28 vitellos.

Foram rejeitados: 13 i|8 rezes, *
porcos e 2 vitellas,

Foram vendidas em Santa Crus»26 1I4 rezes.
A matança foi feita para os seguinte*marchantes: Cândido Esp. de Mello,

41 r. e 10.;, Durisch _ C, 9 r. • Ale-xandre Vigonto Sobrinho, 2 p. ¦ AMendes _ C, 59 r.; Lima & filhos,
ao 

r., 11 p. e ri v.; Francisco V.iou.ar.,,58 r. e 23 p.; João de Abreu.
19 r.; Oliveira, Irmão & C, 97 r., 11
p. e 6 v. i Basilio Tavares, 11 v.; Co-
operativa dos Retalhistas, 9 r.; Porti-
nho & C, 18 r.: Fernandes & Mar-
coqdes. 7 p.; Augusto da Motta, 23 r.
0*2 c. i F. P. de Oliveira _ C, 3*c; Edgard de Azevedo, 37 r.

Vigoraram es seguinte» preços:Entreposto de S. Diogo
ENTREPOSTO DE S. DIOGO -»
Vigoraram os seguintes preços:

. Vacca . r » 9700 a $800
Forco ¦ . i$2oo
Carneiro • 2J000
Vitello. . . $900 a i$ooo

A LANTERNA
-EGUNDA.JFE1-U-

O sr .Calogeras recommen-ou ao _e>
legado fiscal no Espirito -Santo qno
promova o recolhimento immediato da
quantia devida pelo agente fscal dos
impostos de consumo, Albencq Fernan-
des da Silva Lima proveniente de ta»
xas. de tegisj.ro arrecadadas de diver-
sos contribuintes, e que, otiectuado o
mesmo, comraunique o facto ao The-
sòuro.' por tdcsramma.

¦ *— a —
NÃO SE 1LLUDAM! Comprem

roupas aó na CASA PAUIS —
Rua Uraguayano, n. 145.

iu » mtr-m-mtm- .
Quer saber o resultado das corridas!"

Leia. todos 09 domínios s Lantern*.

ba 17 — Alfândegas — "material da
Alfândega do Ceará, sendo 11300$ na
consignação " expediente", 500$ na de"moveis: compras e concertos" e
1:600$ na de "acquisição, reparos «
conservação".

N. 26 — Reduzam-se, na verba 17—
Alfândegas — "material" para a AW
fandega de Natal, nas consignações :"moveis", 300$, "acquisição de mate-
rial", 1:250!; c combustível para guin-daste e para lancha, 1:8oo$ c diversa*
despesas, ooo$ooo.

N. 27 — Reduza-se de 400$ a verba
17 — Alfândegas — "material" da Al-
fandega da Parahybá, na consignação"acquisição, reparos e conservação".

N. 28 — Reduza-se de 4:000$ a ver
ba 17 — Alfândegas — "material" da
Alfândega de Pernambuco, na consigna-
ção "acquisição, reparos c conserva-
ção ".

N. 29 — Art. Os Juros das apólice»
serão pagos nas épocas próprias pelasdelegacias fiscaes do Thesouro Nacional
nos 'Estados, independente de conce»-
são de créditos, a qual, sujeita ao re-
gistro o posteriori do Tribunal de Con-
tas, será feita antes do encerramento
do exercicio financeiro respectivo, de-
vendo, para esse fim, ser enviada se-
mestralmcnte á Directoria da Despesa
publica a demonstração da importância
despendida. . .— N. 30 — Art. As restiuições de
qüaesquer direitos e impostos, pagosindevidamente, só poderão ser feitas
pelas próprias estações que houverem
feito a arrecadação, salvo autorização
especial do Thesouro, observadas as
seguintes regras:

1*, sob o titulo — Receita a annullar
emquanto corrente o exercicio '• em

que foram cobrados os mesmos direi-
tos ou impostos;

2*, pela verba — Reposições e Resti-
tuições — dos exercicios subsequentes
se já estiver encerrado aquelle, deven-
do a estação competente solicitar ao
Thesouro o necessário credito, remet-
tendo na mesma oceasião, a rffação
dos credores, acompanhada dos do-
cumentos justificativos;

3a, se, finalmente, por qualquer cir»
cumstancia, depois de autorizado o pa-
gamento, deixar de realizar-se pela
verba própria,, emquanto corrente a
despesa, a divida ¦ passará a ser ds
exercícios'findos e como tal sujeita is
regras applicavcis do decreto n. 10.143,
dc 5 dc janeiro de 1889.

N. 31 — Accrescente-se 4 verba 19*
Empregados de repartições e logares

extinetos:
Fieis de armazéns da Alfândega do

Pará (extinetos):
Hugotino Augusto de Cas-

tro Leão  4:95i$468
José Florencio Nogueira . 4:95i$469
Raymundo Seabra dc Lima 41951 $468

14:854$404
N. 3a — Art. Nos predios par-

tictilares alugados pelo Governo para
sede repartições eu deposito de mate-
rial e eseriptorio de serviços públicossó poderão residir os funecionarios
subalternos responsáveis pela guarda
do material c prepostos á vigilância e
ás manobras de apparelhos c installa-
ções officiaes ou fiscalizadas. Nestes
edifícios não poderão residir os dire-
ctores, chefes de divisão ou secção e
demais funecionarios incumbidos da ad-
ministração superior na Capital Fe-
deral.

Paragrapho. O director de cada re-
partição publica reraetterá ao ministro,
de tres cm tres mezes a partir dc 1 de
janeiro de 1917 uma relação, que será
publicada no Diário Official, dos edi-
ficios particulares alugados.e dos pro-
prios nacionaes oecupados por funecio-
narios, com os nomes destes, a impor-
tancia do aluguel e mensalidade que
descontam dos seus vencimentos em
qualquer dos casos.

N. 33 — As importâncias já re-
colhidas pelo Lloyd Brasileiro a esta-
belecimentos bancários, bem como os
saldos verificados inclusive os da sub-
venção que lhe concede o Thesouro Na-
cional, c que não forem necessárias ao
custeio dos serviços a seu cargo, con-
stituem o fundo dc renovação do sen
material fluetuante para ser opportuna-
mente appücado á acquisição de novas
unidades a juizo do Governo.

N. 34 — Art. Cada Ministério
civil fará, ad instar dos Ministérios
militares, organizar annuatmente o ai-
manack do respectivo pessoal tanto ef-
fectivo como nddido com a antiguida-
de de cada funecionario não só de ser-
viço federal liquido como de repartição
ou dc classe.

i Em appendice a calda ailmanack
constará a relação nominal dos apo-
sentados do Ministério respectivo com
as datas da respectiva aposentação e
tempo de serviço apurado.

 N. 35 — As mercadorias embar-
cadas cm navios estrangeiros saidas ds
portos nacionaes desde que tenham des-
embarcado em qualquer porto estran-^
gciro, sendo ahi consideradas cm tran-
sito ou em franquia, não poderão ser
reembarcadas para outros portos na-
cionaes senão cm navios nacionaes de
accôrdo com a lei brasileira de cabo-
tagem. ,„ ,N. 36 — Os officiaes aduaneiros
da Alfândega do Estado da Paralhyba
quando escalados cm serviço no Pos-
to Fiscal de Caibedello,_ receberão,
além dos vencimentos, mais uma dia-
ria dc 3$ para cada um, durante o
tempo que servirem nesse posto fiscal,
a titulo de gratificação, destacando-se
da sub-rubrica "Para despesas impre-
vistas", na rubrica "Alfândegas" da
tabeliã explfjjativa f importância lhe-
cessaria a esse pagamento."

N. 37 — Art. Nas tabellas ex-
pVicativas da despesa para o exerci-
cio de 1918, o governo especificará as
verbas subordinadas á cpigraphe —
Material — attribuidas a cada um dos
serviços, directorias ou dependências
qüaesquer de cada Ministério, não sen-
do admissíveis sob aquella denominar
ção as dotações globaes.

_ N, 33  Fica o governo auto-
rizado a crear, neste porto, um entre-
posto para a entrada livre de sal de
producção nacional, sob a direcção io
tloyd Brasileiro o mimcdiata fiscali-
zação da Alfândega. .

O imposto de consumo que incide so-
bre esse produeto será cobrado 110 mo-
mento cm que se effectuar a sua re-
tirada do entreposto, ficando o Lloyrl
autorizado a cobrar a taxa mensal de
i$5oo por tonelada de sal armazena-
do sob a sja guarda.

As despesas da creação e manuten-
ção do entreposto correrão por conta
do Lloyd Brasileiro e a3 dc fiscaliza-
ção por conta da Alfândega.

Depois disso, foi improvado, ,salvo
as emendas, o projecto do orçamento
do Ministério da Fazenda, encerran-
do a Câmara os seus trabalhos de c.a-
boração orçamentaria, cm a* a. ultim_
discussão.
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tle Outub^ dé 1916

AS MANOBRAS MILITARES

O ministro da guerra visitou o
acampamento da fropa

em exercidos
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pelotão, de cavallaria. na linha de tiro e a cavallaria ao deixar o acampamento para um, «xcrcieiòi No Me-

daí/ião, o. general Gabbto Besouro, atravessando uma trincheira ,

Os corpos e demais unidades com
{.arada nesta capital iniciaram hontem,
com a ipresença do ministro da Guerra,
as manobras de leonjuneto, tomando
parte as quatro armas.

Os themas desenvolvidos foram din-
gi-dos ipelo general Cabino Besouro, in-
ipcclor da 5* região.

CAMPO DOS APPONSOS
No Campo dos Affonsos está acam-

pada a 4» brigada, sob o commando,do
general Tito üscobar, cujo effectivo é
de 1.718 homens e 87 officiaes. Esta
brigada compõe-se do 3° regimento de
infantaria, ss" e 56" ile caçadores e
1* companhia de metralhadoras,
5" BRIGADA DE INFANTERIA
Fsta brigada, que c. commandada pe-lo general Uno de Oliveira Ramos, es-

tá acampada nos campos de Gericinó,
com um effectivo de 1.454 homens, sen-
e

do constituida do i" e 20 regimento de
infantaria e 3* companhia de metralha-
doras.

lOs voluntários paulistas em numero
de 24:, incorporados ao 1° regimento,
oecupavam-se conjuntamenta com as
praças do assentamento de suas respe-
ctivas barracas.

A 4* BRIGADA DB CAVALLARIA
Esta brigada acampou nas immedia-

ções. da estação de Oloria. O seu com-
mandante é o general Silva Faro. As
suas forças, coin um, effectivo de 456
praças e 60 officiaes, comprehende os
1° e 13° regimentos de cavallaria e o
3° corpo de trem.'Desde hoje que, essas forças come-
çaram o desenvolvimento do thema de
manobra, organisado pelo seu comman-
dante era chefe. O general Caetano de
Faria esteve neste local, percorrendodenioradaniente não só o acampamento

como os diversos postos avançados da
brigada

BRIGADA DE ARTILHERIA
As forças desta brigada acamparam

ein Paciência. E' seu commandante o
general Celestino Alves Bastos, sendo
a mesma constituida do 1° regimento de
artilharia; 20° grupo de montanha e 3°
grupo de obuzeiros.

1° BATALHÃO DE ENGENHARIA
Este corpo acampou em Deodoro, sob

o commando do coronel Monteiro de
Barros, com o effectivo de 206 praças
e 23 officiaes.

Já ha dias acampado, este batalhão
vae desenvolvendo o seu thema, que
consiste em levantamento de trinchei-
ras, assentamento dc linhas telephonicas
e telegraphicas, construcções de pontes,
assentamento de minas, escavações pa-
ia abrigos subterrâneos, etc.

Um problema de
actualidade

AS VANTAGENS OU
DESVANTAGENS

IDO JOGO DO FOOT-
BALL NA INFÂNCIA
A propósito deste momentoso assum-

fito, escrève-nos "uma mãe de fami-
lia" esta interessante carta;"Não posso furtar-me ao desejo, co-
mo mãe que sou, de enviar-vos algumas
linhas a respeito da debatida questão
acerca da vantagem ou desvantagem do
jogo do "football" na infância.

Peço-vos, pois, o .favor de dar pu-
folicidade á presente carta, embora não
seja eu, simples mãe dc Iamilia, auto-
ridade no 'assumpto. Estou de pleno
accordo com os illustres médicos a
respeito da conveniência do jogo do"football", como favorável ao desen-
volvimento physico; porem julgo-o pe-
rigosissinio e ninguém poderá ncgal-o,
o não ser os fanáticos por esse gênero
de "sport". .. ¦•¦

'Nenhum outro- "sport" se eguall ao"football" quanto aos repetidos 'les.15-
tres, alguns fataes, que oceasiona. São
quedas Jiorriveis. 'formidáveis ponti-
pés, produzindo fracturas, hérnias, queinutilisàni umas vezes o jogador, e ou-
Iras tiram-lhe a vida.

Ora, é claro que num jogo,-cuja ta-
se é o ponta-pé fortíssimo, estão os jo-
Kadores ameaçados, a endn momento,
de ficarem estropcados, e Deus me li-
vre de semelhante meio de dcscnvol-
vimento .physicoI No jogo do football
ha a certeza do desenvolvimento da
força, da coragem, etc, e Üia tambem a
possibilidade, quasi certeza, da queda
tremenda, oceasionando as fracturas,
ns commoçõcs cerebraes, as quebradu-
ras. a morte muitas vezes I

Pode ser de muito hons resultados;
mas pódc tambem ser fatal, c é claro
que um sport nessas condições deve
ser condemnado. Bruto e perigoso pa-ra todos, é violento demais para as
creanças, não falando no excesso a que
fatalmente sc entrega a rapaziada, na
anciã de ser vencedora no jogo. Além
de tudo, é impróprio nara o nosso cli-
ma. Nos paizes anglo-saxonicos joga-
se o fooliball no inverno, combatendo o
frio rigoroso; aqui, ioga-se football
com uma temperai ura de 30 gráos I E'
simplesmente csfalfantel

Meu filho jamais jogará football; é
um menino de 10 annos, desenvolvido
o. córado, apezar de ser eu franzina e•fraca. Paz gymnastica sueca, brinca
ao ar livre todas as manhãs e tardes,
jogará "tennis", andará de bicyclcta,-
entrará para um club dc natação e re-
ttatas, mas ao footlball não se entrega-
rá com o meu consentimento. Em
qualquer desses últimos meios de con-
seguir robustez (que é!lé já tem, cau-
sando admiração a todos o scu desen-
volvimento), é certo que podem haver
conseqüências funestas, mas só jiarans imprudentes: para os qtte andam de
'licycleta pelo centro de ruas de gran-de transito, ou não saem da mesma de
manhã si noite; para os que nadam ou
reinam alô não poderem mais; certa-
mente para esses deve haver a preju-iliçiál eslafa e risco até de morte, con-
forme as circitmsiaiiçias. Mas no foot-'mil, o niais prudente está fatalmente
arriscado a cair sem vida ou séria-
mente contundido, para. isso bastando
estar medido no brutal jogo.O "tennis" é mais delicado, produ-zindo resultados idênticos e a ella se
entregam lambem estrangeiros e ' até
n-oc.-is.

Termino, pois, declarando que não
só eu, como muitas outras mães de fa-•milia, somos contra o peiigoso e bruto
jogo, ao qual fazemos guerra de mor-
te, lançando mão de outros meios paravir nossos filhos desenvolvidos c ro-
lms'os, entre elles a gyninastica sueca,
o "tennis", etc, mas nunca um jogo
que pôde desenvolver e fortificar, mas
pôde tambem aleijar ou inalar.

Da constante le:lora — A. M."

Os vestuários pnra meninos, da TORRE EIFFEL, des-
afiam toda a competência pela excellente qualidade do seus
tecidos,'elegância o perfeito acalmmento.

0 presidente do Paraná e o go-
Yernador de Santa Gatba- |

rina visitaram, bontem, os sub-
mersiveis

A convite do almirante Alexandrino
de Alencar, ministro da Marinha, fo-
ram bontem visitar a 'Base de Submer-
siveis e a respectiva flotilha, o dr. Af-
fonso Camargo, presidente do Estado
do Paraná, e o coronel Felippe iSchrajdt,
governador de S%nta Catharina.

A|s 3i|j horas-da tarde, os dois
presidentes, acompanhados do ministroda Marinha, do almirante Gustavo Gar-
nier,. chefe do Estado-Maiòr da "Arma-
da, e seus respectivos ajudantes de or-
dens, primeiros-tenentes Caetano Tay-
Jor e Souza Lobo; do capitão- CarlosEiras, representando o presidente da
Republica; deputado Celso Bayma; té-
nente Euclydes Vale, ajudante de or-
dens do presidente do Paraná; capitãoGodofredo Oliveira; ajudante de ordensdo governador de, Santa Catharina; ca-
pitão de fragata Thiers Flemirjg; co-ronel Santerre Guimarães, administra-
dor dos Correios do.Paraná; dr. Sa-mico Rocha e dos. representantes: da
imprensa, embarcaram, no Arsenal de
Marinha, no hiate Tenente Rosa, quese dirigiu á ilha. de 'Mocangúè, onde
tem sede a Base de Submersiveis. 1 .Nessa ilha forani recebidos pelo ca-
pitão de corveta Castro e Silva, com-mandante da flotilha, commandantes e
officiaes dos suhmersiveis,. capi!ão-tê;nente Mario de Oliveira Sampaio, coiu-
mandante e ;officiaes da referida Base.

Trocados 03 cumprimentos dc ptaxe;dirigiram-se todos: para bordo dos V.tl'-'mersiveis, que 'se encontravam íàiiicà-dos a poucos metros da ilha.
Os tres submersiveis foram percorri-dos pelos visitantes, interna e externa-mente, tendo os respectivos- cominaa-dantes e officiaes prestado aos mes-mos todas as explicações preei-aj so-bre aquellas uiachinas de gucrri.'No "V 3" ficou apenas o iletiutado

Celso Bayma, que manifestou ileiejosde fazer uma iinmersão, Os dois pre-sidentes, o ministro da Marinha, e asdemais pessoas da comitiva voltaram
para o hiate Tenente Rosa, >afnn de
assistirem á iminersão do "E 3", 30b
o commando do capitão-tenente LemosCastos. - . s

Rapidamente evoluiu o "F 3", 3116-mergindo cm seguida.
Minutos apfls o "F 3" lançava uni

torpedo, com optimo resultado,.aproah-
do depois para' a ilha de Mocanguê,
para deixar o deputado catharinen3e
que viajara a seti bordo.

Durante a viagem do hiate Tenente
Rosa foi servido 1 seu bordo um fartolunch aos presentes.

O presidente^do Paraná e .0 governa-dor de 'Santa Catharina mostraram, aseguir, desejos dé visitar o couraçadoMinas Geraes. O hiate Tenente Rosanavegou em direcção ao grande cou-
iraçado, que foi percqfrrido, iem. suas
principae3 dependências, pelos visitan-
tes, os quaes foram .ali recebidos pelocapitão de mar e guerra Lopes de Mel-
lo, capitão de fragata Albuquerque Cal
das, immediato e officiaes do navio.

O almirante' Alexandrino não acoin-
panhou os presentes nessa visita porter de regressar ao seu gabinete, onde
tinha dc attender a diversas pessoas.A visita dos dois presidentes termi-
nou ás 5 horas, quando Iodos regressa-
ram ao Arsenal de Marinha.

AYÒ SUPREMO TRIBÚNAZ,

Um caso de vitalicie-
dade de pretor

lUma velha e debatida questão foi
hontem decidida afinal no Supremo Tri-
bunal.

Trata-se da vitalioiedade de preto-j-es.
í-...Pelo, decreto 1.030 de 1890, depcn-
cia a promoção de juizes e recondu-

..cção dos pretores de um exame peran-te o Conselho iSupfemo da Corte deAppellação, presidido por um juiz c
com dois advogados examinadores,
dentre os ia indicados pela lista an-
nual que o Instituto fia Ordem dos Ad-
vogados deveria reraetter. A approva-
Cão distineta obtida nesse exame era
o meio indicativo para a promoção ou
reconducção.

'Era lima lei sábia, mas não foi cum-
prjda. Mas, em, 1892, sob allegação de
qtte o dr. fiusmão Lima. então pretor•da' a* Pretória desta capital, não se ti-
nha submettido a essa formalidade, dei-
xou de ser elle reconduzido pelo ga--verno.
. O dr. Gusmão Lima julgando-se pre-
judicado illegalnicnte por esse acto do'governo, que lhe negou a reconducção,
propoz 110 juizo federal, unia acção .pa-
ra' annnllar esse aclo e lhe-garantir os
proventos do' cargo a que se julgava;coin direito, em face do artigo 17- do
decreto 1.030, que dava a vitaliciedade
ao pretor, depois dos quatro ¦ primeirosannos,_ quando deveria ser reconduzido.
A-acção foi julgada procedente em pri-'incira instância, tendo a União iappel-
lado para . o .Supremo Tribunal. Depoisde inmmiéros incidentes, foi atinaimantida a sentença em embargos, aliás,
contra luminosos votos vencidos.

. ..iCoube então a vez da Fazenda deíembargar o accordão, sendo novamen-
tc, hontem, julgado o feito.

jFoi; relator o ministro Viveiros, apóso- qual. falou o procurador geral daRepublica.
'Na discussão do caso mostrou elle

que o artigo 17 do decreto 1.030 não
Boçcorre á pretensão do embargado.visto
como,, pretores vitalícios só os eram os
que tinham sido magistrados com essetitulo.

, ...O embargado, quando foi nomeado
pretor — tinha sido juiz de direito de

,Alagoas, nomeado pelo presidente doEstado, não sendo, portanto, considera-
.do. magistrado vitalício de que tratavaa lei.',. Além disso o embargado só poderia serreconduzido, sem o exame de que tra-
,Ja:o artigo.37, se tivesse o exercido deseis annos; sendo que, depois dos qua-

) tro primeiros annos, podia o pretor dei-
xar de ser aproveitado, como suecedeucom o embargante.' O ministro relator deu o seu voto,

^.adaptando o parecer do ministro pro-curador geral, quanto á vitaliciedade
que a lei garante âo pretor reconduzido,
sendo esta "ad libitum" do governo.Assim reforma o accordão, subscreveu-'"do. o accordão lavrado pelo ministroGuimarães Natal, quando, relator daappellação, que reformou a sentença de¦primeira instância.

,- Afinal, o Tribunal restaurou o pri-•meiro. accordão que julgou improceden-'te a acção unanimemente.

UMA COMMEMORAÇAO

A Associação Mattosinbos pres-
ta 9 culto annual aos .

seus patronos
A Real Associação Beneficente Con-

des Üe Mattosinhos e São Cosme do
Valle commeinoroii o 28" e 70 'iniiiver-
sarios do passamento dos seus patro-nos — i° condo de São Salvador de
Mattosinhos e Conde de São Cosme
do Valle, ifazendo celebrar ás 9 horas
Uma missa pelo rev.' padre JoaquimGonçalves -Cardoso, no altar de sua
excelsa padroeira, erecto no salão de'
honra da grande, instituição, á qualcompareceram muitos sócios, fainilias e
representantes dc imprensa e associa-
ções co-irmãs.

Terminado esse acto religioso reali-
zou-se a sessão commcinorativa, sob a
presidência do sr. A. X. da Costa Li-
ma, secretariado pelos srs. dr. Alber-
to Fialho e João Costa.

Foram distribuídos vestuários e do
nativos cm dinheiro na importância de
6oo$ooo a trinta c cinco orphãs, filhas
de associados, prestando a Associação
desse modo culto da sua vcnerhção á
memória desses ttiulares extinetos.

iSeguiu-se^.-com a palavra o padre
Joaquim Gonçalves Cardoso, que pro-
dttziu um bcllo discurso análogo a esse
acto.
>, Falaram depois os representantes
das diversas associações presentes, to-
dos saudando a directoria pelo novo
acto dc generosidade praticado éèpéÜJS
homenagens que vão sendo dispensadas
á memória dos beneméritos patronos
da Associação.

A presidência encerrou depois a so-
lennidade, agradecendo o concurso da
numerosa assistência.

NA FORTALEZA DE WILLE'
GAIGNON

Um marinheiro suicida-se,
enforcando-se

Na fortaleza de Willegaignon, onde
está aquartellado o Corpo de Marinhei-
ros Nacionaes, oceorreu hontem um fa-
cto lamentável.

'Pela madrugada, iiludindo a vigilan-
cia dos seus companheiros de guarda,o marinheiro José Francisco dos San-
tos suic'dou-se, enforcando-se com o
fiel da navalha, cordão que os marujos
trazem sob a gola dos seus uniformes.

O facto contristou a oifíicialidade do
Corpo,^ não tendo o suicida deixado de-
claraçáo alguma sobre os motivos queo levaram a esse acto tresloucado.

Removido o cadáver do marujo fian-
tos para o necrotério do Hospital dè
Marinha, á larde realizou-se o seu cn-
terramento por mar, sendo a inhutna-
ção feita no cemitério de São Krancis-
co Xavier, até onde acompanharam o
feretro "alguns 

dos seus companheiros
e representantes dos officiaes daquelle
Corpo.

Ao que ouvimos, o almirante Fonse-
ca Rodrigues, commandante geral do
Corpo, mandou abrir um inquérito po-licial militar, para ficarem averguados
os motivos que poderiam ter dado cau-
sa ao acto de desespero desse mari-
nheiro.
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Meias americanas .S™"* IZ
tra furte, em escossia e algodão, cores no-vas e li>:a«. grande durabilidade — CASACARNAVAL DE VENISE, Ouvidor 136.
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COM OS KKSKKVISTAS NAVAES

t'm convite do Club Internacional
de Regatas

Pedem-nos a publicação do seguinte:¦ "A directoria do Club Internacionalde Regatas pede aos sócios inscriptosfia " Resçrvã Naval" o obséquio decomparecerem ua sédc do Club, hoje,27; as ig iU horas, afim dc lornaremeffçcliyas as suas inscripções prestandons declarações que são necessárias."
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|| Rs. 434:944|500 j!

ARTIGOS PARA FINADOS"A BONINA"
X. 0.1977-R. 7 de Setembro41

UM QUE TEM CONSCIÊNCIA

Avariou o auto, mas
poupou o Menezes...

í O "cliauffeur" Henrique da Silveirae, — honra lhe seja —\ uma excepção
no meio da sua classe.

Hontem, ao .passar com seii auto, ode n. 8aj, pela praça da Republica, ai>-
pareceu-lhe pela frente, em risco deser victimado pelo seu vehicúlo, o na-
cional Olynipio 'Francisco de Menezes,
morador á rua Capitão Machado n. 88,em Madureira.'Rápido o motorista deu uma voltaao volante, e para salvar o Menezes foibater com o automóvel nalguns arvore-dos, damnificando-os e damnificaudo
tambem o seu carro.

Do facto tomou conhecimento a po-licia do 14o districto.
—.»— »¦"

TOSSE? Use
XAROPE DO BOSQUE

Pep.t Drog. Pacheco — Andradas, 4!,

HOJE
NO"

Pare ü
Saldos e

Retalhos

CONSELHOMUNICIPAL
OS DEBATES SOBRE A

QUESTÃO TELE- 
'«

PHONICA
. O Conselho Municipal teve hontem a-
sua sessão agitada - e prolongada até
ás 4 boras da tarde.

A primeira parte da ordem do diafoi toda approváda, tendo sido o pro-
jecto que autoriza a rcorgú;''ição dos
serviços da Carta Cadastral o único em
torno do qual houve debate.

Na segunda parte figurava o proje-cto autorizando o prefeito a modificar
o contrato celebrado entre a Siemens
Halske Aktien Gesellshaft e Theodor
Wille & C, em 17 de janeiro de 1S99
e transferido, em 6 de junho do mes-
mo anno. á Sociedade "Brasilianische
Elelitricitats Gespellschaft", para expio-
ração do serviço. tclephonica do Distri-
cto Federal, apresentado pelas comniis-
sães de Justiça e Obras.

Annunciada a discussão, o sr. A. de
Moraes pediu a palavra, para apresen-
tar um requcrinienio solicitando o scu
adiamento por tres dias, dandp como
justificativa nâo ter tido tempo para-estud.il-o. Esse requerimento^ taxado de
iniempestivo, foi .logo impugnado,- di-
zc.ndo o sr. M. Tavares nue elle con.-
trariava as praxes csfabelecidas ha mui-
to, pois só era feita a apresentação de
taes requerimenios depois de cons-.il-
tados os representantes das coininissões
que elaboraram o projectò.

Travou-se acalorada, discussão, se-
cundando .áqlielle intendente nas suas
considerações- os intendentes Azurem
Furtado, Pio Dutra, Campos Sobrinho,
Oliveira Alcântara, II. Fimcntel, A. Me-
nezes, Z. Cunha e Rodrigues Alves.

Novamente volta o sr. A. de Moraes
á tribuna, para dizer nue. não sendo
membro de nenhuma dás commissões,
não tivera ensejo de estudar em suas
minúcias ai questão que se debatia, porisso, para votar conscientemente as-
sumpto de tal relevância, é que apre-
tira o requerimento.

Fala o sr. Osório de Almeida. O ex-
presidente do Conselho estranhou quese fizesse tamanha celeuma- pelo gestodo sr. A. de Moraes e, portanto, vo-
tava pelo adiamento.

O sr. Leite Ribeiro declara volar con-
tra o requerimento, dando como razãoter havido um anuo para estudo do
projectò, tenipo mais que sufficiente
para se formar opinião e poder con-
scientemente votar.

Nesse ponto ha troca de apartes vio-
lentos entre os srs. A. de Moraes e
M. Tavares, necessitando a acção ener-
gica do sr. Cetulio dos Santos, que
poz a votos o requerimento, que foi
rejeitado, contra os votos dos srs. Oso-
rio dc Almeida. Leite Ribeiro, Rodri-
gues Alves e A. de Moraes.

Ilíntrai, finalmente, em discussão o
projectò, iniciando-a o sr. Osório de
Almeida, que se explanou em consi-
derações. varias, mostrando a necessi-
dade da confrontação das cláusulas do
contrato em discussão, com o anterior,
e taxando dc absurdos os pedidos con-
tidos no requerimento que originou o
projectò.

Contrariaram-no os srs. M. Tavarei
e Azurem Furtado, o que o fez voltar
á tribuna, para insistir nos argumen-
tos que desenvolvera.

Posto a votos, é approvado o pro-
jecto, passando á a* discussão.

O sr. A. Moraes, no fim da sessão,
apresenta o seguinte requerimento, quefoi approvado:"Roqueiro que, por intermédio da
mesa, o prefeito informe:

a) qttai a somma recebida pela Pre-
feitura resultante da quota de 10 °|*
sobre o lucro liquido realizado, a quese refere a cláusula vigésima do con-
trato de i.l^de novembro dc 1897, com
a Companhia Tclephonica, durante os
últimos tres annos;

ib) qual o capital da companhia;
c) qual o capital acerescido ou di-

minuido da differença entre o activo
e passivo;

d) qual o valor do acervo dai com-
panhia."

FABRICA DE CHARUTOS "OUVIDOR'
PREÇOS DESTES DELICIOSOS CHARUTOS

IrYCACIOS
INlDIAiNOS .".".'.'•PJR.O*-PATRIA N. 2
OÜVÍDOlR N. 3 . .

n ? " *
UNA ..._•*

•',-•-> ••¦••> 1 por $500.
S • • .< ¦ 'J $500»
......3 i$ooo.
• • «'st . 3 l$ooo.
. 1 a < I 1 $500.

$MO.
...... 2 $500.

Deposito gerais

Caixa
35
So
50
50
50
50

Il$00O
IIÍOOO
I3$ooo
IJ$00O
10$00(>
S$ooo

lesSoou.
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OS MARINHEIROS E 0 FOOTBALL
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Depffis de um animado jogo, cm que se exercitaram, mini esforçada tmtoí
no campo improvisado na praia do Russell, as "equipes" dos

maritiluiros nacioiucs "posaram"para o"Correió da ilanliã"

EU TODAS AS SECÇÚB5

Bellas Artes
A Escola Remington, rua Sete dc

Setemhro n. Ú7, prenara alumnos paiaexame dc admissão á Kscola Nacional
dc Bellas Artes.

NO THEATRO MUNICIPAL.

0 festival de amanhã, em bene-
íicio do Hospital Haboe-

manniano

DK. ALBERTO DO RECO LOPES —Uo Hospital da Misericórdia. Vias uri-nanas, operações cm geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —l)o Hospital ila Misericórdia. Moléstias daeargantn, naria c ouvidos.
DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -Octilista, prof. da Facilidade de Medicina.«.onsuitonoi íua Sete de Setembro n. 09.

(A 8101)f» IO —
O COURAÇADO "PLORIAXO"

O seu novo commandanto
Assumiu, hontem, o camo de com-maiiilantc do couraçado "Fioriano" otapilao dermar c cuerra Gentil Augustole lana Meira. Essas fimcçõcs lhe fo-ram passadas nelo canliãn ,1.. fragatapassadas pelo capilão d(Raul Varella Quadros. Esses dois offi-mcs apresentaram-se, em seguida, ásfitas autoridade» navaet.

!¦<>
A ANARCHIA POSTAL.

Um reclamação coi vistas ao
sr. Camillo Soares

Reclama o nosso agente na cidade dc
Rezende contra o facto de não terem
chegado, ante-hontem, a destino, os
exemplares do Correio da Manhã, quedeviam ser distribuídos aos nossos as-
signnntes ali.'Entretanto, a remessa foi feita por
nós, com a pontualidade de sempre.

¦Mas explica-se o caso: é que — co-
mo narra o nosso agente — os empre-
gados do correio ambulante passam por
áquella cidade dormindo, e, por isso,
esquecem-se de fazer a entrega da cor-
respondencia.•Não queremos perturbar o somno des-
ses amáveis empregados; mas, tambem
não podemos ser prejudicados nos nos-
sos interesses, ucm desgostar os nossos
assignantes.

Não haveria um meio de conciliar o
descanso dos ambulantes com o cumpri-
mento dos seus deveres?

Assim o esperamos.
I ¦ 1 ¦

¦Rcalisar-se-á amanhã, ás 8 horas e
3I4 em ponto, 110 Theatro Municipal, a
festa de caridade em beneficio do lios-
pitai 'Hahncmanniano, anciosamente cs-
iperada pela nossa sociedade. O espe-
ctaculo coiupor-se-á de duas pecas:"Iriel", em tres actos, e uni impro-
viso em francez, em tun aclo — "Une
fête chez le dttc de Chestcr" — de
nir. X...."Iriel", cujo desempenho é impecea-
vel, está destinado a lazer mu grandesuecesso.

. Sua creação foi assim distribuída:
sra. Alberto de Queiroz, no papel de
Lucrecia, e a sra, liarros Barreto — a
avó. As senhoritas I-ilah Teixeira de
Barros, Maria Augusta Ljcinio Cardo-
so e Isabel Jayiuot interpretam Sylvia— a noiva, Marieta — a camponena, e
Aurora, a criada. Os papeis dc Clau-
dio — noivo de Sylvia, e jardineiro —
namorado de Marieta, estão aos cuida-
dos dos srs. Edgardi 'Evetts e Barros
Barreto Filho. "Iriel" é desempenhado
.pelo sr. Nascimento Filho."Une fete chez le duc de Chester",
reproduzindo unia scena passada em
Paris na segunda metade do século
XVIII, constituirá uma verdadeira re-
velacão. São seus principnes protogo-nista: sr. Barros Barreto iFilho —i "le
Duc de Chester"; senhoritas Lydia Li-
cinio Cardoso — mllc. 'Dumesnil;
Leah Hime — mllc. Clairon; sra. Ni-
cia 'Silva — mme. 'Favart, e o sr. Du-
frich — mr. Clairval.

Durante a representação será canta-
do o coro de Ramcait e haverá dansas
da úpocha — Ia Cavotte, Ia Pavanne
e le Tambourin.

Após o espectaculo será servido um
chá 110 restaurante Assyrio.

OS REVLÓVERS EM ACÇAO.

questões liquidadas a bala
'Nada menos de duas questões foramhontem liquidadas a bala, o que evideii-cia estarem no rigor da moda os argu-mentos a Browing, Smith and Wcsson,Colt e outros autores consagrados naarte de mandar gente .para o outro mtin-do. Deu-se o primeiro caso entre o«espanhol José 'Dominguez Cabellero,

de 20 annos, solteiro e empregado nacasa de pasto da rua da Gamboa n. 37,e Alberto Coimbra, empregado noMoinho Inglez.
•Discutiram 03 dois, nn casa" de pastoacima citada, até que Coimbra, saccau-do de um revólver, alvejou o seu con-tendor, mettendo-lhe uma bala 11a cô-xa esquerda, evadindo-se em seguida.A outra victima foi o tccclão JoãoDutra do Espirito Santo, casado, na-cional, de 58 aunos e morador á ruadas Laranjeiras, que tambem foi alve-

jado por um inimigo que elle não pô-de reconhecer, indo a bala feril-o 110terço médio da perna direita.
Neste caso lambem o aggrcssor eva-diu-se, lendo em ambos os casos a As-sistencia prestado os precisos soecorrosaos feridos.
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A RESERVA DA ARMADA.

Tiro Naval Brasileiro
(Ficou resolvido pelas autoridades su-

periores da Armada, que o Tiro 'Naval
Brasileiro formará com tun contingente
ao lado das forças»dc Marinha que vão
desembarcar a 15 de novembro próximo,
continuando, por isso, com crescente en-
thusiasmo os exercícios no Arsenal de
Marinha.

O estado-maior da Armada entregará
a 19 dc novembro aos voluntários os
cartões de "reservistas", cartões. esses
que serão posteriormente substituídos
pelas "cadernetas" que os isentarão do
serviço obrigatório, se forem approva-
dos nos exame* de habilitação a que
íerão sujeito»-

Contra roubos e assaltos?
DETECTOR ELECTR1CO

Invenção recentemente approváda peloClub dc Engenharia, vende-se em pe-
quenas prestações no edificio do Jornal
do Commercio, i° andar, sala 14, daj

VOLCHAN & POLENA

A TORKE EIF1EL
97-0UVID0R-99

Preços do alguns arti-
gos da socçuo do alfniuta
ria:
Ternos do casaca

com íorro de se*
da  .

Ternos de smoking
com íorro doso
da. . . . : . .

Ternos do fraque.
Ternos Ue ja que tão

preto, azul ou «io
côr

Ternos decasemi-
ra a começar do G3$

NA ESCOLA TlKAüEXIIiS

çiA>j conferência de bontem sobro
--¦ trabalhos em üindeini'/ Realisott-se hontem, á tarde, na Esco-Ia Tiradentcs, a segunda conferência so-
(bre. trabalhos manuacs cm madeira, da
serie organisada .pelo professor Theo-'philo Costa, a convite do Centro dos

^Professores Primários.
Nunca se encarecerá de mai9, o va-

lor do trabalho manual, principalmcn-te. na parte "sloyd", assumpto quasicompletamente novo entre nós.. Isso mesmo o reconhece a alta admi-nistração municipal que o incorporou
no seu programma.

. Apesar disto, ou por isso mesmo,
.compareceu pouco mais dc uma dúziade pessoas, brilhando pela ausência uma
parte da directoria do centro e o pro-prio inspector escolar do Districto.

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, i»3

Excellente*. accomniodações para fami-lias. E.xplendida vista para o mar. Com-pletanieníe reformado e com mobiliário mo-demo. Locinlia de 1» ordem. Siiuado aomelhor ponto dá capital.

180J

1GOS
130$

110$

Actos do preíeito
Pelo prefeito foram assignados hon-tem os seguintes actos:
Sancionando a resolução do Conselho

Municipal que determina que a partir de1° de janeiro de 1917, nenhuma desa-
propriação será decretada sem que pos-sa ser ultimada dentro do respectivoexercicio e dá outras providencias, econcedendo jubiiação, nos termos doart. 28, da lei n. S04, de 19 de dezem-bro de 1901, á professora cathedratica
Alzira de Almeida Gonçalves.¦a 1 n» .»

NO MIXISTliRIO UA MARINHA

Uniu conferência n propósito do
futuro orçamento

.. Com relação ao orçamento de mari-nha e sobre ditferentcs assumptos deserviço de contabilidade, estiveram hon-tem, em longa conferência com o aluii-ranle Alexandrino, o capitão de mar e
guerra 'Appolinario dc Carvalho, dire-
ctor geral de contabilidade de marinha,
e os chefes de secção, da mesma rc-
partição, João Carlos de Souza e Silvae Alberto de Assumpção.

Depois dessa conferência, aquelle ti-tular foi para o mar, em visita aos sub-mersiveis,
m 1 m 1»

CASA ALVIM
Agencia de. Loterias

Pagamento immediato
Ru» tia Assembléa 95Teleph., 5683, C.

A Lanterna
Está marcada para o dia 30 do cor-

rente a data do apparecimento do novo
jornal da noite A LANTERNA, de di-
recção do ex-redactor do Correio da
Manhã sr. Costa Rego.

A LANTERNA
será um jornal de coniincntario vivo
dos acontecimentos do dia e de infor-
mação detalhada de tudo quanto se
passar até ás 7 lioras da noite. Para
isso, dispõe de activo corpo de reporta-
gem e abundante serviço tclcgraphico
do Brasil e do estrangeiro,

A LANTERNA
publicará um emocionante folhetim-
romance de festejada autor francez.
Trará secções sportivas com as novi-
dades mais palpitantes e uma bem
cuidada parte dedicada aos theatros.•Segunda-feira, pois, ás 7 horas, leiam

A Lanterna

Foi inaugurada a Ma telegra-
pbica de contorno da Gaa-

nabara

0 "Salão" dos Humoristas
; Dentre os trabalhos a serem expostos
brevemente no "Saião dos Humoris-
tas"," conseguimos apreciar, ainda no
estaleiro, a "Arca de Noé", feliz char-
ge do conhecido humorista Madeira dc
Freitas.

Esse interessante trabalho represen-
ta uma arca ém cujo bojo se vêem vir.-
te e um membros da Academia de Le-
tias

llilllill
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0 caso do Phenix'
O ARRENDATÁRIO DO
PHENIJ A'S VOLTAS

ÇOM A JUSTIÇAContinua a ecoar escandalosamente
a antipatliica violência do sr. DjalmaMoreira, arrendatário do Theatro Pite-nix, na perseguição oue inove á sym-
pathica empresa do Theatro Pequeno.

Felizmente, a reacção que se fez emtorno do caso produziu os desejados
frutos, Os plano3 do sr. Djalma c3-
tão por terra. Não se transformará cm
espelunca de jono o decante theatri-
nho da rua de São Gonçalo, conformeresolveu o chefe de policia.A campanha movida pela imprensa e
que nada mais é senão o reflexo da
opinião publica, acabou por convencer
o chefe vio policia.'E não podia ser de oulra fónna.

A famosa "sociedade civil, que dc-
via ser inaugurada no d;a da "premié-
re" da transformista Fátima Miris, 110
Phenix, foi atirada para o campo dasabstracções. o

Quer isto dizer qua o sr, Djalma
perdeu o scu tempo gastando o que
gastou com a construcçao do grandeestrado que devia ser mettido no logar
da platéa, transformada em "restau-
rant de nuit", para a alegria ésfúsian-
te_ das "cocottes", sendo que o com-
missario que partiu oara Buenos Aires
afim de contratar os artistas de café
concerto que substituiriam a actriz Fa-
tinia Miris, já deve ter recebido uni
telegramnia eloqüente, datu'4> inátru-
cções que tomam sem effeito a sua in-
teressante viagem.

lA-s mesas de "baccarat" e rolei a,
que a estas 'horas, por sua vez, viajam,
lá embarcadas, caminho do Brasil, se
não encalharem na Alíandcga, só po-derão ser aproveitadas cm outros "tri-
pots" menos elegantes.
.- A determinação do chefe de policiaé inflexível, sendo quo s. cx. pensamesmo, graças á lenihrança deslavada
do sr. Djalma, em mover uma campa-
nha tremenda contra o jogo, extermi-
nando definitivamente as espeluncas
que infestam a cidade e a audácia do3
exploradores, que melhor fariam oc-
cupando-se do plantio dc legumes numa
colônia corrcccional qualquer;

Quanto íis contas a- liquidar com a
sympathica empresa do Theatro Peque-
no, podemos adeantar que tudo vae ás
mil maravilhas.

O juiz da 2* vara, em despacho da-
tado de hontem, contra a vontade do
sr. Djalma Moreira, reconheceu a
existência do contrato de uma socic-
dade, decretando, a pedido da dire-
cção do Theatro 'Pequeno, a sua liqui-
dação.

O caso, como sc vê, marchou parauma solução justa, solução nue corres-
ponde integralmente á desejada des-
aSfronta que a opinião publica rccla-
mava contra os roleteiros da rua do
Passeio.

Complicando mais a situação do sr,
Djalma, ha ainda o seguinte: instau-
ram-lhe novo3 processos: o sceuogra-
pho Lazony, que ainda lionlem foi mui-
tado pela empresa Guanabara Filivi
pela falta de apresentação de scerínrios
relJdos no Phenix, o actor João Bar-
bosa. a acíriz Uelmira de Almeida e 0$
artistas Edmundo Maia e Joaquim Mi-
rauda, todos em condições semelhaii-
tes, e que responsabilisam o trancador
do theatro pelos prejuízos que este
lhes causa.

O theatro continua fechado, não
tendo havido hontem espectaculo.

PEOR A EMENDA QUE O SONET0

A Escola 15 de Novembro amea«
cada de desorganização ,

A Câmara, votando as emendas apre*
sentadas ao orçamento do Interior, ap*
provou unia que, a ser convertida emj
lei, desmantelará, quasi por completo,toda a organização modelar que iem oiumeo estabelecimento mantido pelo go-iverno, em prol da infância moràlmeivü
tc abandonada,

A própria conunissão de Finança.^
com o relator do referido orçamento á]frente, embora propensa a ccouomizar,
manifestara-se, cin sua reunião, con-tra a sua approvação, dando-lhe parecercontrario por verificar que era possivelna verba do próprio estabelecimento*
fazer economia sem chegar aquclle des-;
propósito. Chegou, porém, ao plenário/
çom surpresa geral, após algumas pa-lavras de quem sc julgou no direito dei
pleitear a emenda e que, dizendo-se mui-,to conhecedor do estabelecimento que.se visava prejudicar, chegou a aitri-li.uil-o destinado a criminosos precoces/eis que o relator viu tudo por outrij
face e descordando do seu próprio pa-recer, que o era tambem da cumiiiissãat
dc Finanças, concorda verbalmente comios intuitos da emenda. O resultado déuma tão lamentável altitude, 110 mo-,
mento da votação, não se fez esperar ia emenda foi approváda e sua appro-
vação trará o seguinte resultado; re-i
duzirá o funecionario a um vencimen-
to menor do que tinha ha 1.1 annos 6
porá na rua, descollocando, .tu pessoasdo pessoal subalterno do estabelecinicn-
to, a quem estão affectos vários mis-tcics c que supprimidos, muito preferi-vel seria suppriinir dc uma vez a lis-i
cola Premtinitoiia 15 de Novembro, que'é o estabelecimento a que nos queremosreferir.. , í-'Imaginem que a um estabelecimento
de ensino como esse, onde só ha no qua-idro um professor c 300 cdiicandos, ai
emenda começa por corlar 05 auxiliares
de ensino I

Algumas das Pessoas que assistira n
á inauguração

Realizou-se hontem, á 1 bora da
tarde, na estação do Porto das Caixas,

;E', como se vê uma charge á Aca-'a ináuguraçãõ'da lfnhVVelegraphlci démia de Letras, talhada a um suecesso contorno da bahia Guanabara,completo.

EXERCÍCIOS FINDOS

A cobrança do dividas dç íunecio-
iiiu-ios públicos•O ministro da Fazenda transmittiu

ao da Viação, afi mde providenciar
para que seja cumprida a circular nu-mero 23, de 7 de agosto de 1906, vinte
e oito processos relativos ás divid sde exercícios findos, de que são credo-
re3 vários funecionarios da Directoria
Geral dos Correios.

¦ > tf* «¦—

EM EXPOSIÇÃO
Na Casa Le Mobilier,á rua Chile, 31,

o que ha de bello em moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
mento.

•MB
SA ARMADA

Passagem do um official
O chefe do estado maior da Arma-

da determinou hontem, a passagem do
i° tenente engenheiro-machinista Natal
Arnatid do cruzador "Barroso", onde
exercia as funeções de 20 official de
machinas, para o couraçado "Minas
Geraes".

D orinitorios elegantes, artísticos e
resistentes; mobiliários de qualidade
superior e por preços relativamente

módicos, v. cx. só poderá encontrar á
rua do Ouvidor pie 05 e nos antigos ar-
mazens, rua dos Ourives 39 a 43. Casa

LEANDRO MARTINS & C.

üm escrivão municipal suspenso
•Por acío de hontem do prefeito foi

suspenso por cinco dias com perda to-
tal dos vencimentos o escrivão da
Agencia da Prefeitura no 6o districto,

; Santa Thercza, Luiz da Franja So-
I briubo.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M, GOMES DE ANDRADE

Nomeações ra Marinha
Foram nomeados, por portarias de

hontem, do ministro da Marinha: os
capitães-tenente Gustavo Goulart, iin-
mediato do contra-torpedeiro Matto
Grosso, e Aristidcs de Almeida Bel-
trão. ajudante da capitania do portodo Estado de Alagoas,

Este official foi exonerado de iden-
tico cargo no Estado da Bahia.

¦IIHHII»

Só NA OASA PORTUGUESE JOE*
Itua Assembléa, ao — é que se en-

contra manteie-a fresca mineira supe-
rior; kilo, 3SS00.

NA REGEBEdÕrIA

A arrecadação deste mez
A Recebedoria do -Distrcto Federal

arrecadou hontem a quantia de réis
R7:7W$oS2, e desüe o dia 1o a de réis
2.457:oi6$387.

Em egual periodo do anno' passado
S renda importou em 2.147 ;;oo$89$.

O dr. Euclydes Barroso, director ge-
ral dos Telegraphos. partiu, pela mai-
nhã, com uma comitiva, com destino
ao Porto das Caixas.

A cerimonia da inauguração foi jus-tamente á 1 hora da tarde, sendo feila
a experiência da communicação entre
áquella estação e a Central desta ca-
pitai. O resultado dessa experiência foi
o melhor possivel.

Acompanharam o director dos Telc-
graphos os seguintes srs.: dr. Francisco
Bhering, sub-director; drs. Antônio Ra-
malho, Bento Amarante e Oscar de Oli-
veira, Pedro L. de Ãlmeida.-M-ifaldo
de Oliveira, Paulo Dalle, J. Àrarigboia,
dr. Arruda Beltrão, chefe do districto
do 'Rio; inspector Luiz Sá. ajudante
do mesmo, e Wencesiáo Coelho.

m m «fjj.

GENEBRA TYPO HOLLAXDEÜ
dn Usina S. Gonçalo 6 a melhor
Deposito: rua da Assembléa, 21

POLÍTICA ARGENTINA

Troca de cartas entro o ministro
do exterior e o sen antecessor
Buenos Aires, 26 (A. A.) — O dr.

José Luiz Murature, ex-ministro das
Relações Exteriores, enviou, uma carta
ao actual ministro daquella pasta, dr.
Carlos Becu, pedindo-lhe que esciare-
cesse as declarações que fizera a um
repórter do jornal "La Vangardia".
sobre a desorganização e esbanjanien-
tos verificados na chancellaria.

O dr. Becu respondeu essa carta, di-
zendo que não ratifica, nem recti fica
as suas declarações, pois na referida
reportagem não foi mencionado 0 nome
do dr. José Luiz Murature.

CIMENTO Üffi
Telcphono 834. Central. —- Rua

Santa Luzia 202PAULO PASSOS & O. —
¦ * m m m.

Diversas noticias do Ministério
da Guerra

Çor ter de seguir para a sede de
seu regimento, apresentou-se hontem
ás autoridades do Exercito o coronel
Alcino Braga Cavalcanti, comiiiaudaute
do 5' regimento de cavallaria.

Foi mandado servir na güarniçãò
de Pernambuco o 1° tenente medico
dr. Álvaro da Silva Rego.

Foi desligado, a seu pedido, do
Collegio Militar desta capital, o capitão
intendente Felix de Sá Laranjeiras,

TROCA DE SELLOS

Uma autorizarão á Cnsa da Moctl.1
.0'ministro da Fazenda, tendo em

vista o que c.xpoz a Companhia Manu-
faclora. de Conservas Alimentícias', cs-
tabelccida nesta capital, autorizou o
director.da Casa da Moeda a trocar,
por naoionaes. 05 sellos estrangeiros,
na importância de 60:42,^230, forneci-
dos pela Alfândega do Rio ds Janeiro
por oceasião do despacho de tomates
salgados, ou cm salmoura, importados
pela requerente coma matéria prima
para a preparação de massu du toma-
tes.

ASSOCIAÇÃO DAS SURFAS DO
SENHOR

Uma attraente festa no Colle-
gio da Iinmaculâdâ Con-

ceicão
Km beneficio da Associação das Scrvns do

Senhor, realizar-se-á domingo próximo, n<>
Collegio da Inuimculada Conceição, á praia
dc Botafogo, ás 4 horas da tarde, uma con-'
ferencia pelo illustre orador sacro concj*»

José Gonçalves dc Rezende, seguida dc um
concerto, para o qual foi organizado 1:111 es-'
colhido e variado progrannim.

O .ministro da Fazenda deferiu o re-querimento de José Willielman, corre-ctor de fundos -públicos, pedindo paraassignar termo dè responsabilidade,afim de poder levantar a fiança do cor-rector de mercadorias Pedro Dias Pe-reira.

frescosTALHARIIMS «diar
mente fabricados por G10RELLI /, C»A venda cm seu armazém. RUA LAVRA-
?',. l8 „? , '?• Importadores dc gênerositalianos. Telephone 375c, Central.

GRATIFICAÇÃO ADDICIOXAL

Abertura do credito solicitado â
Cnniara dos Deputados

O ministro do Interior transm'ttiuao i° secreiaroi da Câmara dos Depu-tados a mensagem presidencial, solíci-tando a abertura do credito especial deo:6oo$6,?o, para pagamento de gratiíi-cação addicional aos professores ilaEscola de Bellas Artes.
mt m » üi»

PORMICIPA PASCIIOAIi — Omaior amigo da lavoura; encontra-se
em todas as casos de primeira ordemd«!Sra capital ¦¦ dr* tndn* o* *Estnf!m?

mt m » tf .

Instrucção Municipal
Pelo director geral forani assignados

hontem os seguintes actos: designando:
José Bandeira de Mello, para o logar
de docente da cadeira de geographia da
Escoh Normal; Odette da Silva Oli-veira, adjunta, para ter exercicio na
4* escola feminina do 6" districto; Ze-
ferina Caldas Sérgio, adjunta, na Sa pelo mesmo funecionario, á

. mixta do 50, e Arlindo I.coni. stibslitu- deve não ter o desastre assumido maio-
1 io, na a* masculina noctutsa do a\ res proporções.

O PROCKSSO iUUClO PILHO

O promotor jurou susncjçãò
O 2" promotor publico devolveu hon*

tem ao .procurador geral do Districto,
o offieio por este endereçado, capem-
do os números da "Noite'', onde fo-
ram publicados artigos do dr. Brieio
Filho, julgados injuriosos ao prefeitomunicipal, para que contra elle proce-tdesse criminnliiiente.
.0 órgão do -Ministério Publico as-

sim agiu, dcclarando-se suspeito, visto
ser amigo daquelle jornalista.- — » *ji » «

Os commissarios de nolicia e <f
projectò Gamará

São conhecidos já 03 termos do pro«
jecto do deputado Octacilio Gamará, r"c-
conhecendo os direitos de aposentado-
rias e montepio do3 commissarios de
policia. Estes em reunião èffectuadãi
na Associação dos Funecionarios Publi-
cos CivÍ3 resolveram fazer propaganda!favorável ao projectò. procurando pes-soas influentes que possam nas duas
casas do Congresso amparar a prelcn-isão a que se jiihjain com direito. Hon-
tem uma conunissão daquelles operosos
policiaes, composta dos srs. Manoel de
Souza Ámoriin, dr. Alfredo Barcellos,
Eduardo Campos, Antônio Duarte Ba-
ptista, Edgard Ameno Ribeiro, dr. Oscar
de Souza, Honorio Torres Fialho, Eu-
gênio Pinheiro, Lucas S-alIes, procurouno scu gabinete o dr. Âurelino Leal, a
quem solicitou o preciso apoio ao prof
jecto Gamará.

O chefe de policia promcttcu-lhcstodo o apoio, retirando-se os cominis.
sarios satisfeitos com a attitude do dn
Âurelino. )

NA CENTRAL DO BRASIL

O prêmio alcançado por uni boi»
funecionario

O director da Central ilo Brasil,
lendo em vista os serviços prestados
pelo conferente Zeferino Alves, que
servia ein Scheid, por oceasião do acci-
dente oceorrido na Serra e que inoti-
vou a corrida vertiginosa de 14 carroJ
de um trem. de carsa. ordenou qua
fossa esse funecionario elogiadò.-.e,
bem assim, .proposta a sua promoção,
por merecimento.

Do inquérito a que se-procedeu, re-
saltam as acertadas medidas tomadas
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ICAIRMDAHY™ Ha Intensa satis
facão aqui «pela «próxima - inauguração
de força e luz, «sendo esse mélhoramen-
to a introduzir-se -o aasumpto principal• «de todos. Diversas casas ji" pediram li-
cação de luz e muitos industriaes.prer' tendem mtontar fabricas de vários pro-
duetos..A energia-electriea será torne-

' - cidã por «preço muito módico .pata in-
crementar o progresso local. _.

.—. O «padre José'¦Cotta.rnastrezas dia-l
r"rias do Mez do Rosário, tem .produzido"

eiooucntes praticas, sobre'a tnorál'ídos
costumes-na-«familia. Pena e-.que.imui-
tos chefes dc familia lá não as vão ou
vir, pois, .o assumpto é de relevante -ap-
plicáção na formação dos lares bonés-
tos.

Nellas colheriam sempre a ução'de
que «muito necessitam.

SERENO — Agradou bastante a con
signação• de cem 'mil'réis _o<orçamenta
de 1917, para .a caixa escolar deste lo
gar, pela Câmara de'Cataguazcs.

—; O tempo'vae 'correndo suavemente
para o plantio-ae-cercacs=e'para.'a safra
caféeira :iot'6;ror7. ' ;•

Já vnc sc caracterizando a alta do
arroz, "posto-üluc 11916 tenha registrado
uma idas melhores colheitas. ....

' De visita, 
"4 

sua Cfilhá, d. Abigà*',
de Souza earseus-netos, aqui esteve a;
respeitável matrona d. Maria-Augusta,
contando cem annos de edade. f

Aaonipanhou-a, com sua consorte, igeu
genro, o sr. }}osé fceonardo, '-vindo "to-
dos de Vista '-Alegre, «onde residem. Esta
respeitável 'matrona .é t tia de «d. -Anto-
nio Augusto -dc..'Assis, bispo de «Pouso
Alegre.

Estreou ha dias .-nesta localidade
«ma i cxcellente banda de musica '-com-'
r«osta« de pessoas-aqui«-residentes. A;baoi«
da, que c uma prova 'do -esforço tem»
dos seus fundadores, tem comp regente
o professor Ladario Esteves da Cosia.!

1OIOAIOIÍ DO PlAiRA' — Brcvcmen-í
tc, o coronel Torquato de Almeida, «ope-,
roso «presidente da Câmara Municipal
deste município, vae proporcionar nos
paraenses, mais um oplimo melhora--
«mento.

Segundo estamos informados, será,
adaptada á mesma uzina do Jatobá, dc
propriedade da Câmara Municipal, uma,
segunda' secção Jde machinas, com 'for-
«.•a superior a 130 IIP, une serüo.tccdi-
<Ia3, por contrata, ás pessoas interessa-,
¦das, com o 'fim de desenvolver as pc-1
qitcnas industrias. !'

.Continuam anciosamente, tnaba-
lhairdo atc.áa 10 horas da noite, as nos-
sas fabricas «tle tecidos, afim de atten-
dorem. aos pedidos que lhes chegam,,
diariamente, «das «praças'do Rio "e ;S.i
(Paulo, «para as quaes têem feito gran-
des remessas dc 'tecidos.

•li' com todo. prazer .tjneipodcmos' dc-
«clarar que as Companhias Industrial
.Paraense e Pará :Industriàl, desde ja-,
neiro doTrjto", só tem 'trãbálliádo com
matéria «prima adquirida 'em sua ."pro-
pria zona, não ferido :feito, até esta "da-
ta,. importação alguma de algodão em
rama.

-Estão bastante adiantados os -ser-
viços da construcção do novo hospital
da« cidade do Pará. cuja planta, que foi'adquirida 

pelo coronel Torquato dc Al-
incida, está sentlo rigorosamente exc-
cutada -pelo .hábil construetor sr. Ama-' deu Celso Grassi. E' mais um trumplio
da energia do coronel Torquato de Al-
r.ieida, provedor daquella «pia institui-
ção.

Dia a dia, cresce a producção do
algodão «neste .município.

Actualinente esse artigo alcançou
um preço exorbitante e os lavradores,
animados, fizeram grandes plantações
de sementes, que lhes foram forneci-
<las. gratuitamente «pelas companhias"Industrial Paraense «e "Pará Indus-
trial".

Espera-se que durante o próximo
«uino as fabricas paraenses poderão
trabalhar somente com algodão do mu-
nicipio, o que serl de «grande proveito
não só para as fabricas, que trabalham
melhor com' o nosso algodão, atigmcn-
tando, portanto, a sua producção, como
lambem para os lavradores, que tem a
venda certa do seu artigo no, próprio
cslabclecimcnto fabril.

Dhskxgano — lia muitos annos n'5o
tomba sobro esse povoado tão ' fornii-
davcl chuva de pedra, àffirmam a «11a
voCe os yc'hos moradores.

A ventania impetuosa, sacudindo for-'.emente as arvores, partia galhos que
nrremesava a grande distancia, arrati-
cou mesmo algumas arvores seculares,
arrebatou cobertas dc .zinco, de telhas
: de sapé dc varias casas, galpões c
rlioças;

Os granizou, cm inacreditável qttan-
tidádc, derrubavam flores e frutos, quo
começavam refazer-se da intensidade e
rigor da secca.

A «safra de frutas será nulla.
As'grandes plantações soffrçram im-

hiíiiso com o temporal, principalmente
a de café que teve por terra a flo-
ração.

•A saraivada começou ás 3 i|_ horas
ia tarde c só cessou 25 minutos de-
pois.

Tombaram granizos do tamanho dc
ovo dc pomba.

A população assustou-se. De varias
casas foram accesos os oratórios c oil-
viatn-se sussurro de preces e pedido
de misericórdia aos seus deuses.

Com cffeito a quantidade dc grani-
zos foi pouco vulgar e impetuosíssima
a vantania.

¦Sabe-se serem muito grandes so pre-
juizos dos agricultores e criadores.

Até o momento de tracejar estas li-
nlias não haviam chegado noticias de-
talhadas do centro agricultor.

s!i
Pnrn estn secoíio, ncopltnnios to-

<lns ns noticias do Interesse semi,
ficando ns mesmas sujeitas no cri-
terlo da rcdncçiio.

A LANTERNA
SEGUNDA-FEIRA

O escândalo dos fornecimentos
da Central ao Cattete

O dr. Carlos da Silva Costa, procura-
dor criminal da Republica, jurou lion-
tem suspeição para dar parecer nos
autos de inquérito aberto na 1" dele-
gacia auxiliar sobre a applicação de ma-
teriacs fornecidos pela directoria da
listrada «le Ferro Central para o pala-
cio do Cattcte, á requisição do então
mordomo, tenente Oscar Pires. .

O motivo da suspeição do procurador
criminal é ter sido nomeado pelo então
presidente da Republica e estar .incluído
110 relatório do. delegado auxiliar o te-

-nente tconidas da Fonseca, filho do
marechal, além de sc tratar de um fa-

. cio oceorrido durante a época em que
foi ministro da Justiça o sr. II. Freitas,
seu sogro.

Uma denuncia contra o juiz

Aa 
'Supremo "-.Tribunal .'íoi endereçada

hontem uma denuncia importante-contra o
juii secclimal.dll Pari.

Damos .abaixo .o «teor 'da peta. que ji
deu entrada- na secretaria do tribunal:

"Diz-Alfredo Augusto, de figueiredo,
sclicitador .nos «auditórios desta capitai,
actti.-ilincnte . cm .tratamento do sus .saude
no hospital da Veneravcl Ordem 3* de Sáo

Francisco, "«qiie, tendo ha multo conliecimen-
tc, o que aliás é .publico e notório que.o
doutor .'Luiz I*stev5orde'\01ivelra, .juiz fe-
deràl na secçào deste listado,- com -enorme
prejuizo para a Justiça 'e evidonte menos-
prezo colas elevadas: tunegóea • «le seu cai-
go,. «tem em 'seu '¦ poder, 

"indefinidamente
ipor um, dois, tres, .quatro e «mais annos,
of autos que lhe suo conclusos para julga-
«tento, . quer criminses, quer sumninrios,
decendiaes, quindecendiaes, executivos ou
ordinários, empregado, no entanto, a sua
actividade em «diversos «Aros dc 'sport,
festas, rccePçOcs, .etc., e'.na «Faculdade de
Direito, onde«é director e< lente, veui«coni
o (maior respeito e acatMiento, soecorren-'do.se do art. 72, paragrajaio 9° da'Cons»
tuição da Republica, rcpt'cscnlfar a «esse
venerando «Tribunal contra esse desidioso
juiz, doutor Luiz Estevão de Oliveira, e
requer a ivvi eex. se -dignem, tora base
do ; procedimento legal! que .'devera scr In-
tentado, .contra 1 o «mesmo juiz .— caso vv.
cex. «com ;as'suas altas autoridades o «não
queiram chamar ao .cumprimento de 'eus
deveres — mandar que o escrivão desti,
«tcçSo revendo oa«protooollos de carga e

Ktuaesquer outros .-livros mk fossam ies-
ckirecer o assumpto, certifique ;e arrote
.quaes os «autos .qtte até esta data, o éllu-
dido juiz retém «ara «julgamento e dcc:«-
rando na respectiva certidão» a data •¦ do
termo dc conclusão dc cada um para assim
ficar exuberantemente comprovada tio In-
justificável .demora. O reclamante Usa 

'des.
- te 'recurso, .poraue ! teve -sciencia que. - da
Ilahia, o sr. José «Antônio Soares tclegra.

.pilou a esse egrégio Tribunal dando queixacontra o juiz daquella «ecçSo, doutor Pau-
lo Fontes (àllás um -magistrado trabalha-
dor, illustrado e integra) por ter este ultra-
passado o.prazo da lei em que deveria jui-
gar uma «acção que aquelle 'intentara con
tra a Companhia Cessionária das Obras ao
1'crto da ilahia, sendo, .como -era de tn-
teira justiça, a sua queixa tomada na de.
vida consideração, desciilp.indo.se o dr.'"Paulo 'Fontes, perante «use ' Collendo Tri-
ounal-como i sabido, com a allcgação: gra
ciosa--'de "afflucncia de serviço". No Juizo-desta «secçio, exmos. srs. "ministros , Kssu
informação 011 "alienação, se fòr dada con-
stituirá um ludibrio atirado á 'face -desse
respeitável :Supremo «Tribunal, pois desde

iquo.o dotttor «Luiz «Estevão dc-Oliveira as-
sumiu o Juizado desta infeliz secção mm-
ca julgou no prazo estabelecido cm lei,
coisa alguma, .conservando em seu .poder«ecrea de «duzentos «autos para julgamento,'c.irao -.bem .«o disse Tliemis. -an .artigo, abi¦publicado pelo Jornal doXammircio, de pde ijtrllio próximo ifindo 'e laqiii.i-rcproduzi-
da pela Folha do Korte, de 2a deste mez,

Sue 
o reclamante .junta -como-documento

o reforço a sin justíssima queixa, Ao
terminar ia ipresente reclamação, precisaainda o signatário declarar .1 esse digno
Supremo Tribunal que a transcripção aqui,
da Dlludldo 1 artigo, cm contraste 'Com c
ruído 'e escândalo. públicos, nenhum effcito"
l«roduziuno nnimo do doutor Luiz Estevão
dc Oliveira, que continua, como dantes, rc-
limso escarnecendo, assim, de ttiilo ie «de
todos. Assim, .pois, o reclamante confia que«esse conspicuo -Supremo 'Tribunal, depois
dc verificar «a «exactiUão'do que vem'.'de
affirmar, proceda como-de justiça." :

Ss

1

1 ;

fflSOlI
DE-

Ernesto Souza
Com lodo,

Glycerina e Hypo-
phosphltostíeCal-

cio é Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber- \culose. pulmonar,
Racltitismo

TÔNICO-PODEROSO
onm!_.-LaÈ___ftN

Aggredido e ferido a
faca

Nas imtnediaç5e3 do «Üotoijiiim, do
José .da Barra, na Favella, encontra-,
ram-se hontem «á noite Abdon Domin-
gos Francisco, «de 24.annos, inrcto, es-
tivador, e Theodoro Manoel dos San-
tos. que se diz,trabalhador «braçal. Em
meio á discussão, Abdon aggrcdiu asocos o desadfecto, sendo «por este fe-
rfclo a faca no «braço esquerdo c pernado mesmo lado, fugindo-cm.seguida.¦O ferido recebeu -curativo na Assis-
tencia c recoílieu-se á sua residência.

A policia do 8" districto foi infor-
mada do oceorrido, tomando as provi-dencias que .110 caso lhe.coibiam.

Farinha flor..... 1; BlSCOUtOS
Manteiga pura nata(

Ovos frescos. . . , Leal Santos
Uma que vae a cam.-

nho do centenário
Foi liontem presa pela policia do 19*

districto a preta Maria Rosa; que é
frcquqntadora, haditual-do xtidrcz da
delegacia. Essa preta é uma vagabttn-
da iiicorrigivel, À sua prisão dc agora
vae completar no livro de parles do
i!)° a S6' vez que se-hospeda essa mu-
llicr no xadrez da delegacia.

Maria Rosa vae scr processada.
i*~ » *¦» ««—

Pela saude do povo
O Laboratório Municipal de Analyses

sempre tem julgado bons para o consu-
1110 os produetos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS —CHO-
COUATES — SEMOLINA PHOSPIIA.
TADA.

Grandes Fabricas: Rio Grande dn
Sul e Rio de Janeiro. -4943

¦¦»
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O DUUOXIO DO CIÚME.

Fallecen na Santa Casa
a victima üa trage-

dia do Rio das Pedra.
'Continuou hontem «preoecupando da

mesma forma o espirito dos habitantes
da zona do 2,1° districto, o crime oceor-
rido na estação do Rio «Ias Pedras, fa-
cto dc que demos noticia pormenori-
satla.

Como fo! noticiado, a destlitosa
Amclia Rosa Esteves, que caiu ferida
por uma bala de revólver de seu espo-
so, Guilherme Esteves. fora internada

• muna das enfermarias da Santa Casa,
jÃ cm estado comatoso.

Os médicos' daquclle estabelecimento
empenharam todos os seus esforços pa-
ra consesuir satful-n, sendo tudo, «po-
rém inútil. O estado da desditosa sc-
uliora era muito grave, liontem, á 1
hora da tarde, vciu ella a fallecer, não
podendo resistir r.os terríveis soffri-
menlos que a martyrisnvaiu.

Sen cadáver foi iinmediáfamcntc rc-
ihbviilã para o Necrotério Policial, afim
«!e ser aiitópsiadò.

•Ilojii, «pois, deverá ser feito o exame.
a Tini dc ficar provada a causa da morte
.!:. •le.iHitosa senhci'a;

\- filhas mcnn«-«'c do casal foram en-
iii-p.ics a uma amiga de Amélia Rosa,
<!¦: nome Laura Silva, residente no bce-
co «'0 «Moura.

Hoje. deve scr ouvido na cnfer.ntaria
da Detenção o criminoso Guilherme Es-
tevês, que, ronin foi nntièindã após lia-
«re,- coinitictt«In o estunido crime, moti-
jrado por mn ciiinii* feroz, tentou ma-
fr-sc, fciinJo-sc a faca.

¦ ¦*>**»»

MEiissa' í allllvíi
-BE-

Ernesto Souza

GERVAO

Hií0
AN 12

Inappetencla,
Mi* Hilili, Kit «jeiliii,
nana di ntid.

fijtíi «to-uiMi,
tlrinas Turvas,

Pil-itatto li Ciratli.
TÔNICO DO SYSTEMA

NERVOSO

snaHAIlO E C.-1.° de Março, n
O sinistro da barca"Sétima"

A commcmoração do pri-
nieiro anniversario do

desastre
Te?, hontem um anno que, na bahia

da Guanabara, naufragou a barca Sc-
tinia, da Companhia Cantareira, por ter
ibatido numa pedra, afundando-se ra-
pidamente.

Quando se deu o sinistro, nquella
embarcação levava a bordo numero su-
perior a cem alumnos do CoMegio SaT
lesiaito.de Santa Rosa, cm Nictheroy.

Festejava-sci no Rio, o iiibilcu sa-
ccrdotal do cardeal Arcoverde, e essas
creanças, desejando participar das ce-
rimonias commcmofativas dessa data,
vinham para a nossa capital, com o
professor do collcgio Octacilio «Nunes
a dir:gil-os.

Rememorando a lamentável occorrcncia,
nue a, tantas famílias levou o 'luto, o
Collcgio Salcsiano hasteou hontem cm
funeral o -seu pavilhão, fazendo ceie-
brar, por alma das victimas, varias mis-
sas, com «cânticos, coniniilnhão geral,
pr.-cci e I.ibera-me.

In.itigtiraudo-se, á 1 hora da tarde,
no pavilhão central daquelic cstabelc-
cimento de ensino, o -retrato do profes-
sor Octacilio Nunes, que lambem per-
deu sua vida na catastrophc, o corego
José Antônio Gonçalves pronunciou
sentido discurso.

Em seguida, todo _ o collegio, em
bondes especiaes. foi ao cemitério dc
Maruhy espargir flores sobre o túmulo
de 8CUS COIUD-uluii:'t__ vit_Jni.nd.i___- «

^;__ _¦_,¦¦¦! 
1'

A Câmara recuou r
Na ordcmdo dia,'iiontcm, da ses-

são da Câmara, continuou a votação
do substitutivo' da commissão de Ifi-
nançai iá«emenda -fecmulada pela.ban-«
cada tsul-rio-grandenso ¦ ao orçamento:
da «Fazenda, autorizando o governo 'a
reorganizar os quadros do '. funeciona-
lismo publico.

Foi annunciada a votação 'da 
'letra.

b do art. 2" do substitutivo, una .-aluirá
em! que 'ficara interrompida a votação
na sessão da «véspera. Diz a referida"

-letra:
•.lb) para esseifim, a.antigüidade será-

computada - segundo o tempo dc. serviço
federal'.effcctivo «no .ministério respe-
ctivo, ficando' entendido que, em repar-
lições congêneres do iiijsmo ou dc di-
versos m.tiistcrios, coara as quaes não
se exija concurso —: prevalecerá a an-
gutdade. absoluta de serviço federal. í

U sr.'.-Mauricio de Lacerda requereu
fiue a letra '.'•!>" fosse - votada indepen-
aentemente da sua ultima «palavra ¦ —•"civil", «assim fazendo c abrindo mão
da .referencia «ao "concurso", .porque
estava .definitivamente assentado «que
os-funecionarios de concurso têm a
sua estabilidade! garantida, qualquer
que seja o seu tempo de serviço

Posta a votos, «foi approvada a letra
referida, com a exclusão pleiteada pelo
deputado-fluminense.

Foram depois approvadas sem inci-'
dente as letras "c' e "d", deterrai-
nando:

•c) -apurada nesses;temios a antlgui-
datle relativa a "cada funecionario, fi-
carão addidos os maios modernos, ain-
da que figurem -presentemente como
tqirovcltados na "categora dos efíecti-
vos, indo occnpar os Jogares destes os
actuaes addidos -por ordem, de antigui-
dade; '

d) organizados «os novo3 -quadros,
serão nelles incluídos os funecionarios
mais antigos, ficando addidos os que
cxciJJerem dos limites | postos pela re- ¦
moifelação ora .autorizada..

'A letra íttc'' -era asBÍm concebida!
>e) até-que vonham a ser aproveita-

dos,- na «'ordem dc -antigüidade, nas va-
gas que sc abrirem «nos quadros dos
respectivos • ministérios ou em reparti-
«jdes congêneres 'de outros ministérios,
os «addidos-que tiverem no ou mais an-
nos -de serviço federal «effcctivo per-
«eborão'dois terços «ido respectivo <-ven-^
Cimento, ou dc d«aria,iqtrando«se trate-
dc jornaltiro ou «operário com aquclla
.antigüidade. ):

Annunoiada ia 'sua- votação, 10 sr, Pe-,
rcra Braga requereu que'ella «se «veri-
fàcasso '«om a exclusão das palavrasIdois' terços do'V afim "de assçgurar a
imcgraLdaCle«de vencimentos aos ifün-
ccionarios, jornãloiros-ou- operários de"
mais 'de dez''annos de antigüidade. O
requerimento do deputado carioca •' foi'
rejeitado :por .104 votos contra 10, a-
seu'próprio requerimento de verifica-"
ção, i

-O sr. "Maurício de Lacerda, discur-
sando cm «seguida, declarou, então, nue
houve uma certa confusão na Votação
iessa letra. Assim sendo, fazia -um
rppèllo ao director dos trabalhos da
oasa para 'que intercodesse perante o
Senado :no sentido 'de corrigir o enga-
no havido.

O lsr. Vicente Piragibc aüfirtnòu queo remédio;para o -caso consistia cm
lestacar a ¦ letra ipara constituir proje-Jto cm'separado.

«O sr. Barbosa Lima discordou desse
requerimento e rcaiffirmou os termos
Jm que havia «proposto a questão, ao
falar á'hora do èxf»-diénfe

O -sr. ;Percira Braga voltou a trl-
buna para'explicar o seu requerimento
e a razão de -ser delle.

O sr. Pires de Carvalho, discursou
também,'• ligeiramente, apoiando o re-
querimento do sr. V, Piragibs. Poslo
a votos, poréní( fòi .esse requerimento
rejeitado.

O sr. "V. Piragibe requereu verifi-
cação da .votação, sendo a rejeição con-
firmada por 101 votos contra 10.

Foi, cm seguida, votada a letra e
c approvada, o que foi confirmado pela
verificação da votação. Postos a vor;
tos, foram suecessivamente approvada»
as /letras f, g, m, i, j-cit dispondo: :'""/)"Oi 

fuoccionarlM -que ficarem addU
dos, contando menos de dez annos dc scr-
viço federal effectivo,. perceberão, tmquan-to addidos, metade do lespcctivo venci-
mento. •¦- •"

í;) O-aproveitamento'iramediato ou çrá.idual dos funecionarios cios novos quadros"se fará cm cada ministério, segundo a oiüí'-':
miiiiado absoluta, mas. sempre que for pos-'sivel dentro .du respectiva classe, 110 mes-
nio gciicro de serviço -oublico, preferindo-se os-que tiverem concurso ou especial
aptidão iteclítiica comprovada.

h) O governo, fazendo a revisão das no.
mc.-içües que se tenham' realizado com pre-tericão dos 'regulamentos 'vigentes na epoca
cm :qtic sc cffectuarain. >áilniillará essas- tio-
menções, desde que cs serventuários bene-
ficados por taes actos teimam' menos <Ic 10
annos,de serviço nesses cargos, lisses íunc-
cionnrics (lodcrão scr. conjuntamente com
03 addidos adniittidn_ a concurso nas vagas
que sc abrirem, ficando, entretanto, exotie-
r.idos, desde que sc verifique a illcgalidadc

;da sua invcslidtira uaouellcs emprceos.
í) Os logarcs que exÍBÍrcm Concurso se-

rão rescr«idos aos 1 addidos- e eífcetivos quese quizcroiii submetter 1 a essas provas, as
quaes não- poderão, cm aiiiilqiier turno, ser
admittidos estranhos, senão nuaudo não sc«tctiliam inseripto ou não- hajam sido babi-
lit.-iilos aquellcs i supra, indicados.

i) O» adddidos, até que sejam aprovei-
lados; serão considerados cm (lispoili_ilida-
dc, desobrigados do couipareciincnto lias rc-
partições onde sirvam.

k) Os addiJos que forem aproveitados cm
cargos congêneres daquclles nue exerciam'
a iuizo do governo, serão exonerados -desde
que, assegurado o seu direito a vencimen-
to Cfíiiàl ;ao c(«e pcrceuiani. sc rocu3cm a
assumir o exercicio do novo cmprcijo den-
tro dc Co dias, salvo crave enfermidade dc-
vidamente comníavada, caso em que terão
um prazo supplêmeitlar dc;Co dins. brpce-
dctido-so depois na conformidade da legisla-
cão cm vigor."

Foram 'igualmente approvados sem
incidente, os arts., 3, 4, 5, e 6, deter-
minando :

"Art. Viçam revogados o nrt. 136 e
seus paragraplios da lei n .i.oSq. de 8 de-janeiro «de 1916, com execoção dos para-
graplios dc ns. 3 6, 7 08.

Art. 'Continuam -em vigor-'os art. T5? e
seus paragraphos, I3fi e ir? da lei 11. 2.624,
de S dc janeiro de 101 s.

Art. Applicnm.se aos chamados empre-
irados extiuctos as disposições relativas aos
addidos,

Art. Serão .uniformizadas as classes dos
funecionarios, seus direitos, e vãiitaR-hs.
8«n que "para isso alimentem vencimentos."

Annuiraiou-se, depois, o art. I7 —
o ultimo — que precrevia :

"*Art. Realizada" a reforma, entrará a«mesma cm.uvlpnr sendo, 'odavia. s'it."""'i«!.i
ao Congresso Nacional para o referendam,
ua próxima sessão de 1017."

O sr. Barbosa Lima, oecupando a
tribuna, requereu, depois de varias con-
siderações, que fosse preferentemente
votado o ultimo artigo da emenda da
bancada do Rio Grande do Sul, o qual
dizia :

Art. "A reforma autorizada será si.il)-
mettida á-approvacão do Congresso Na-
tioiial cm maio de 1917.

O sr. Gonçalves Maia, discursando,•stranhoit o reqiierinietito do deputado¦arioca, lembrando que o sr. Barbosa
Lima se rcbellara, ha pouco tempo,
ontra a -mutilação de -emendas c en-

í-etanto, era elle.próprio que ora pro-
punha «á Câmara exactamente uma mu-
tilação,

O sr. Maurício dc Lacerda, discur-
sando tambem, requereu que a Câmara
votasse o art. 7° do substitutivo, com
exclusão das palavras entrará a mesma
(reforma) em rigor sendo todavia.

O sr. Pedro Moacyr, indo á tribuna,
discursou tambem, opinando pela vota-
ção parcial do art. do substitutivo.

O sr. Vespucio de Abreu, da sua ca-
•deira presidencial explicou, retorqttiii-
do a oradores rrecedentes, que regi-
mentalmente o substitutivo tinha, na
votação, preferencia sobre a emenda
da bancada gaúcha.

Oecuparam a tribuna, discursando a
rspeilo da matéria cm votação os sr;
Maurício de Lacerda, Gonçalves Maia
c Nascimento.

Posto, afinal, a volos, foi o art. 7
do substitutivo approvado de ncc-irli
com o requcrimneto do sr. Maurício,
isto é com a exclusão das palavras,
entrará a mesma cm vigor, sende. to-
davia. Essa votação, assim, importa no
afaslauiento da hypothesc de serem os
funecionarios públicos deniinuidos de
numero, conforme nlviírára a Câmara,
a principio.'Depois da votação desse substitutivo,
foram votadas as demais emendas of-
ferecidas ao orçamento da Fazenda.

Sobre a acta da sessão da véspera,
discursou, liontem, na Câmara, o depti-
tado Erasmo de Macedo, contestando
que houvesse votado a favor do substi-
tutirt. da commissão de Finanças, isto
é. contra os funecionarios publicos,
conforme a estatística publicada pelo
Correio da Manhã.

O deoutada ícroimbucano tem razão:

I

lamentamos ter por «equivoco Incluído o
seu nome na lista dos que semaillfeis^E
taram a fav^rído. substitutivo .da".tewffc™
missão alludida; «mas -o fizemos p«ir-
quei—f-vlmos^votando-contra um reflite»; "|.
cimento <de -••votaçãtr 'nomrn_ "íròposàí
pelo sr. .Maurício - de TXaeeída. i> Aq,ufc
fica a recHfIcaç9o«.devlda,

O sr. üafael Cabeda deolarouxnos,
ipor. seu «lado, que.a. nossa.'estatística não.
fora tambem fiel em relação á sua.pcs-^
sõa..S. ex. era ¦..'contrario .ao .'substitu-'
tivo, porque é contrario a toda e qttal>
quer dhlegação de ipodercs*do Congrcs-^
so ao Executivo. Sendo'.fervoroso ipan."'Iamontarista -jamais .concorreria 'com-o-

-seu voto, na Câmara, para sobropor»
*0m medidas,«;o ^>oder executivo ao-par?
lamentar. Accresceritou ainda o sr'.'
Cabeda que.não tomara;parte na vota"í
ção do -substitutivo, na véspera, ¦•jtorquè"

cipouco tempo que estivera na Câmara'
íe :conservara-fora do recinto parla-mentar. -
_ O sr. .Pereira «Braga iprocttrou-nos
Igualmente para nos declarar .que nãó'
çra favorável ao'substitutivo'é contra-
rio, portanto, aos ' funooionarios, coti''
forme a«nossa estatística.

«Votara a «favor do substitutivo, "pori
que o'que mais o preoecnpára era oart. 7o do .mesmo; que não fora, navéspera, :snbmettido a votos. Contra
esse -artigo -c que tinha que 'positiva-,
mente 'se manifestar, amparando, des-'arte, 09 interesses dos funecionarios
públicos, de quem era amigo. -¦-,'Em «.palestra comnosco, "pinèstra .'-*»»
nos procurada, declarou-nos o sr. «José
iBonifacio-qtte-é, foi, -e«tem 'sido senir
pre e invariavelmente favorável aos
funecionarios -ntblicos. Entendia que osubstitutivo da commissão dc Finanças
offerecia todas as garantias aos in-teresses dos -nèános.- Dahi, exclusiva-
«ente, a razão do seu'voto.- ir

As roctificações'todas que acima vml-
gansamos, com 'exclusão das palavrasao sr. José Bonifácio, que não são umarettificaçao, podiam, aliás, deixar dç
Ç" formuladas pelos respectivos depuitados. iSabe-se, ipor exemplo, que quemdirigiu a .Totação do substitutivo, naCâmara, foi, claro está, o seu "leáíer".
Entretanto,,-sàbe-se igualmente que :q,sr. 'Antônio Carlos é, «pessoalmente,
contrario «a domissão de funecionarios
públicos,' exactamente"_-mo varibs ou-tros depüt-dos. •que não podiam, porém;

¦ SlxiI lÍS.aP<"i"' e prestigiar a commis-'são de "Finanças fe "os ¦ seus alvitres. '•¦¦»«¦>¦ —

* -
TSob-à'.prcsia*nciaido *r. A^espuciode

Abreu, secretariado pelos srs. Costa
«Ribeiro e Alfredo «Mavignier, foi hon-
tem - aberta a sessão da -«Câmara, com
_ presença de 66 deputados. Sobre a

sactü -da sessão -anterior falaram os- srs.
Luiz Domingucs,- sobre a reforma • ébei'
tor»l, Erasmo de Macedo,'para «fazer
uma rectificação, Eugênio ilüller, so-
bre ia •- votação dos 'orçamentos, c Ga-

rinillo «Íe "P-rates, ;para rectificar 'um'aparte 
que dera na véspera, ao sr.'Gou-

Vêa 'de 'Barros, quando «orava o deptt-
tado 'pernambucano. Isso posto, foi a
actá approvada. " '-

O'txpexliente lidocareceu de impor-
tancia. Após. essa leitura, occupou a
tribuna o sr, 

'Barbosa 'Lima, que -isto-
fiou «a sua attitude na coimnissSo ' de
Finanças, a' propósito do substitutivo
por ella^approvado. relativamente 'aos
funecionarios i publicos,
.".-Esgotada a hora ido "expodrente, pas-
SOti-sc á ordem' do dia.- A listai-da' por-
ta aceusava a presença 1 de 1.2 'depu-
tados, .'Çntraram em «votação as -lemen-
das e»« projecto do orçamento -da Fa-
renda. Votada ;essa «'matéria, passou-se;
então, á votação da restante -matéria
constante do avulso da ordem dodia.
TaV approvado, ein discussão • unica, O
^parçcer'n. a6, de ,1916, -mandando «ar-
•chlyar os officios e«documentos-dirigi-
dos'á esta «Cátnara pelo presidente do

iiEstado de Matto-Grosso.
;i,ip sr; Mavignier requereu dispensa de
.interstício para a redacção final e dis-
pensa de-impressão oara« esse parecer.

.'"O- sr. «Maurício - de Lacerda requereu,
por .sua vez, «verificação'de votação,
sendo a approvacão coníirmada por-114votos. "Foi 

approvado "em :* discussão
o projecto .n._ aó8 A, de 1916, autoff-
rando .o.gòvéruo a abrir ó credito de
600:000$, .para .pigar, pela Delegacia
Fiscal 'dc "Minas, aos pensionistas do'«montepio e aposentados,-,com .parecer-ifavoravM da commissão de Finanças.,r" sr. 

"José 
Bonifácio requereu e

Sociaes
h

auxiliar 'da

conhecido:

OAJA.S INTIMAS• Fazem..annos-hoje: v
-n,íi„.s."feri,a Araclíi *t»riidio, Irmã doíonenle Seanando «Marinho,
gerencia do Hotel Avenida;-i,'»„w« Vicente Gifíoni,
ptardadivros «nesta praça ;¦¦¦- a • menina^Marla José CalietífilhinUa'
n?„..8.,\. Mau _ CaJhct!, ?" «seripttirario -do
ílicsjaro, ede d. Celeste Pegado' Gaüet.professora municipal; '

:í- °, ««JP'íü«? ' Euclydes Tinhciro Costa,'caixa da la,bncu de Moveis- dos.«srs. Mol• reira & Mesquita:-. a menina listbcr, filliiulia ido sr.'Ferdinotido da Silveira c de d; Joaiuia daairvcinaj
—1'az annos hoje -a era, d. Isabel -Alves,vpneranda «orogenitora 'do drl Ernesto Al-ves, cbmeo iiest» capital, e -medico doHospital da'Gamboa e do Instituto JoãoAlírcd», do «r.í-Alírcdo de Azevedo Alves.«bostralo eap.naliata desta • praç_ ¦ c de d.Hentiqueta Alves Bastos.

«..":— a scnliorita dra.,ziza Stamato, filha«ao conliccido commerciante italiano, sr.
José Stamato, e da sra. d. Felicia Sta-mato.

A • dísüncta annlversaríante, miiito 'esti-
mada cm-, nosso meio social, receberá poresse ^motivo, muitas maniíestaç6o3 de apre.ço ttas pessoas de suas relações.

A' noite, ,realizar-:-e;á, na 'residência do3seus progenttore-, «um concerto, organiza-I do_ |pe!a senhorita Ricardina Stamato, ir-
| ma 'da aniuvcrsari.-inte.

o sr, Aristides Epaminondas, ontigóempregado da redacção da "A Rua'!; ,.0 capitão . Euclydes Piiíliciro daCosta; "•-.-. 5
a scnliorita. America do Sbl.rgtaclò';«a fillimlia do sr. Alberto Cliiimarãcs, aoii:vo oiixiiar -.da rcdacçüo do "Jornal «do

Commcrcio"; . -.:
o aliimno da Escola de Guerra, Ru-bens do Rego «Barros;

—. a menina - Carolina de Oliveira Bit-teneourt (Lilina), filhmlia do sr. Arthurde Vasconcellos Bitteiicoiirt, funcHonnrio
da Estilada de Ferro Central do Brasil;'a senhoritaWaldcmira Amaral;

••''••*

CASAMENTOS
.,.. Realizou-se, -na egreja 1 da Candelária, o
enlace itfatrwiioiiutl do dr. eMI.erlo de Sd
Rhcingantz, importante industrial -tio -Rio

HEStJMO E AlflATERÍA
31 mm ,-r'i

o
íÇbteve dispensa de interstício «para ^1
2* discussão desse projecto ." 'Foianniinciáda, em seguida, a "votação,
em i' discussão; do : prójefiton. <S4, dc- *9t6, -determinando que os escrivães 'do

¦ *flistamentí "teriham direito ao emõlu-
mento 1 de i$.por titulo que entregarem
ap. eleitor, pago: pelo interessado,com pa-

,-ícçcr ;da «commissão 'Mixta da Reforma
F,l«iforal favorável ao art. 2" .da -«men-
'daí-n. '2. até ás palavras "titulo «lei-,
toral". '-'¦ -'•'Submetidas,. 

primeiramente, :a Vdtos
4a" emendas apresentadas, fòi approva-
da a :de "n. x, -estabelecendo «a« • gratui-
dade dos tifulos'-cleilsiecs, contra, pois,
f.oVconteuMo do projecto, e jís demais
emendas, de .accordo'cSm o pareceria
conuiiisâo. Essa approvacão íój verifi-
cada a requeriweno - do sr. Maurício,
que falou sobre a emenda n. 1, tendo
votado ; 107 "deputados..
"'Em 

seguida, o sr. Octacilio 'Catnará
ped:u e obteve preferencia para .a vo-
facão, ém. à" discussão, do projecto nu-
«miro n.'174'A, deioi6. autoriaando á
kbcrUara do fcredito de-l3ou:ood$ ao-Ministério'do' Interior, supplementar á
verba 32* do orçamento vigente, com
parecer "da commissão de Finanças fa-
VoráVel «ão . projecto.

Appfovad.o esse projecto, o sr. Ca-
mará obteve dispensa do interstício pa-'ti' a sua 3* 'discussão.

«O sr "Maurício'pediu'cguálmentc 
pre-

ferencia para. a votação, cm 2* dis-
eussão, -do "projecto n. 207, de iç.i'6,
.televando á d. 'Maria Constança da
.Cunha 

"Moreira 
a prescripção em que

incorreu, para'o fim de lwbilitar-se ao
montepio respectivo, com parecer favo-
.ravel da commissão de'Finanças.
.-'Approvado esse-projecto, o.sr. «Mau-
iicio-pediu -eobtevô dispensa de inter-
Jticío para a« 3a idiseussão.
>-0 sr". Antônio Nogueira pediu, -por
Sua vez, preferencia para a ¦ votação,: em
2,'. discussão, do.projeotO' n. 174 i A, de

Ãs operações no Mosa e no
Somme

Paris, 26. 'A. H.)•¦•—" Commtfhtcadtr
das 15 horas:"Na frente de Verdun, dão"houve
alteração. Durante a noite o inimigo
não cffectuou contra-ataque «lgum, -li-,
mitando-se a bombardear violentamen-
te os sectores de Vaux e de "Douau-
twont. i

Nos demais pontos dessa frente :a
soite passou-se em relativa calma.

Um dos'nossos auto-canhões abateu
tini acroplano allemão na região de
Vauquois. .:,

Um dos nossosipilotos.-ídcumaaltura
de cem .metros, atacou' tambem um com-
boio de artilheria que seguia pela cs-
trada de Conflans a EJtain c lançou o
pânico entre . osnductores das diversas
viaturas, que. fugiram abandonando as
cquipaíens. -

Londres, Ü. („. H.) — E' do se-
guinte theor o communicado • recebido
hoje do quartel .general "das 

forças bri-
tannicas em "França:

"O inimigo-bombardeou-hoje «viva-
mente a;frente de Eaueouit —• L'Ab-
baye — ^Lesheenfsíeias.-circumvisinhan-
ças dos reduetos de "-Stuff" ne "Zel-
lern".

As nossas'tropns fizeram wm f.raid"
bem suecedido contra as trincheiras
inimigas das -proximidades de ,'Monehy
e a nordeste de Arras, que soffreram
estragos consideráveis. Foram aprisio-
nados alguns soldados -inimi_os." ' '

Paris. 26 — (A. H.) — Diz mna
aota officiosa :"O commando allemão •esperando;
evidentemente, que os seus contra-r.ta-
quês lhe-restituam -parte do terreno
perdido, redigiu um communicado mui-
to vago contendo somente pa."c da ver-
dade e aocrescentando: "a batalha
continua",' A victoria franceza de terça-feira
passada. provocou da parte do inimigo
uma -serie Vtê reacíões.-pdderosas. 'As
primeiras, foram dirigidas.eontin as ex
tremidades .da zona -de combate e ns
tres "ultimas-contra o centro da região
de Douaumont onde os .progressos
fraaicezes : foram 'de mais considerável,
importância. Os esforços violentos 'doa
allemães foram absolutamente- balda-
dos e redundaram «por toda d* parlo eiu
derrotas «sangrentas,

O inimigo «constatou - com Brande«s
sacrifícios a solidez da nova . frente fran-'
«cza e proporcionou mais uma vez oc-
casião dos francezes de affirmar a sua
superioridade incontestável. .As nossas
tropas, a despeito dos violentos -esfor-.
ços do inimigo, mantiveram dc modo
effectivo «todos os ganhos e ainda rea-
lizaram -alguns .progressos em redor do
forte de Vaux com o qual. as nossas
forças estão em contacto por todos os
lados.

Os : futuros contra-ataques dos alie-
mães são esperados pelos francezes com
toda --confiança.

A importância' da victora é ainda
atigmentada pelo numero de prisionei
ros que se eleva a quatro mil e qui-
nhentos, entre os quaes entram os of;
fioiaes em proporção não at tingida até
agora «pois esse numero sobe a cento e
trinta. Os -francezes eslão inteiramen-
tc senhores .da situação em todo o com-
primento da linha de rfrente.

. O material capturado é1 em ouantida-
orincipal-de considerável e consta,

. ........ iiente de peças e canhões dc todos o?
í«ji6, autorizando• a.abertura do credito' íalibres que «halviam ^ido amontoados
de 300:000$ ao Ministério do Interior, 1 pelo inimigo naquelle trecho da linha. -
Supplementar ú verba 32*'do orçamento
vigente, com parecer da commissão de
Finanças favorável «ao projecto.
,.'Foi açprovado esse projecto, dispen-
tado o interstício para 'n 3* 'discussão.
«;"Foram -depois, sttccessjvamente, ap-
Provados: rm 3*.'discussão, o projecto'fl, .'204, de 1916 (redacção paM. a ,3*aUctissão do projecto 11. '294, de 1912),
iiiaridando considerar de utilidade 'pu-
blica a Associação "Commercial 'de Per-
nanibtico..0 Instituto Commercial dat.rande do Sul, com d, A«icc C.uidicc Sei-.vtttnlt.il «Fndprrll ^ -jia -Ar«i.'J.i..'i _" A«xas. filha do conhecido clinico, daquelle-'Es- ÍIE„:„ L -d ~'J?f" - • iw_i ¦

tado, dr. Licerio Seixas- .-«pmmercio de Pernambuco e de Ala-
\ cerimonia revestiu-se da maior solenni-' Ç",85' cm

dade, «estando o vasto tcmnlo' lindamente mero 171
ornamentado de flores naturaes e tendo si-
do executados, por escolhida orçlieslra,: ex-
ci-llentcs números de musica sacra,

Téstemuhltarátn o acto civil, por parte da
noiva, o-sr. Oswaldo Aitrviille e d. llran-
c.i Scixas de Aurv.iüe, c do noivo, o st;
Oscar da ' 1'urciuucula c d. Olga da Por-
ciuncula.

No acio religioso, serviram de fiaranym1tmos, iior «parte da noiva, o dr. 1'duard»
Tito de Sá «e d. Maria F. de Si Rhcln.
gantz. c do noivo, o dr, Manoel 'Pinto 

Tor.
res Neves e d. Sopliia de Si Torres Nc-
ves.

Após a cerimônia, os pães da noiva offe-
rrcccraiii aos convidados um: banquete, nq
grande salão "Império", «do Hotel dos lis.
trMjteiros, «estando a «mesa ornada com bel-
lísslmas^qrbhitlèns c rosas.

Na «'"corbcir.c" da noiva, figuravam vti.
lirsos presentes, entre os quaes um colíar
de pérolas, offcrccido pelo pae da noiv:..
rico adereço «ie sapliiras c brilhantes, ^elosr. c sra. Oscar da-Forciuncula-c aiüitos
outros.

*
O ¦ estimatlo clinico ¦dr. Jaymo ¦ Padrcno.r

so, do corno medico do Uoy.l llrosileiro. c
filltò do abastado capitalista desta praça Sr.
Míiiioe! A. Kiirtado 'Uttlrenosso, -acaba dc
contratar casamcr.Ho com a scnliorita Ju-
li.-t.-i Ife-lllo, distineta filliá do estimado 0.1-
ipilalistn e Industrial da praça de «S. 1'aulo,
sr. 'MíbiicI Moliüo.

O consórcio deve realizar-se „ 25 de dc-
zcnitiro próximo, emiiarcando os noivos,
2 de janeiro scRuintci para a Huropa, em
viagem de nupeia:

PIC-íiTOíl
CRUPO DOS - BATUTAS"~— Diversos

IwtliUts e bntutinlias do T'arc Royál e do
fGlub Internacional de licqatas cffcctiiam
r.o, próximo domingo, uma "rcbiilibómbaticã*!
fcüoada. cm Jurniuba.

O cml.arqiie effectuaf-sc:S Ss 7 horn, tio
cáes rharotix,

«•¦¦• «•

VIA.TAXTES
A bordo do paquete f.-ancei "Caronna",

houtenj, i noite, entrado era nosso porto,
procedente da Kuropa, regressa para Sáo
1'atilo, acompanhada de sua cxma. familia:
nime, condessíi da Serra Negra, esposa do
grande fazendeiro e capitalista paulista Ma-
v*toel I;rneslo da Co;:ceição, «conde da Serra
,"cgra.

*
De : Petropo'!? «are.=sou domingo o dr,

Oliveira de Mencteí. estimado clinico em
Villa Isabel éiàité subirá para a cidade se^
vana. cm convalescença da grave cnférmiU
í!;ide oue o prostrou no leito.

, O distincto facultativo tem sido muito v!-
sitadó.

« *Ü
¦¦r«"<í;»S

Por alma do Pr. Iromcro Ar.,!r.i«le Me!-
ra, fiincoionario dot Laboratório Municipal
de tAnályses; fàllécldo a a_ do corrente-
cm Santa .Tlicreza dc Valença, será reza-
da uma tiVtó-*-., 'boje. ás 9,.10, no áltar-mor
da egreja de X. S. da lJi'_, -á ma D.
Anna i\ery, entre S. Francisco e Roclia.

» «í
FAT.TilíCJÍMRXTOS

Fnllccêu liontem o estimado -proprieía-
rio do IIoolçl Continental, sr. Manoel de
Barros Taveira.

O «eu enterro realiza-sc-á hoje, Ss 4
boras da tarde, saindo o feretro da rua
Senador Dantas n. 31- para o cemitério
dc S. João Baptista.

ENTKnRAMEXTOS
Em carneiro de 1* classe do cemitério

de S. João BapisUi da Lagoa, <oi dado
á • sepiítura o corpo da era. U. - Catharina¦Canto Fcriari, c.posa do sr, João Fer-
rari. i,

A finada era muito cphlicçldá e estima-
da -nò seio de nossa .-sociedade., pelas suas
cxccUentC3 qualidades.

Ueix.i iiralro Cilhos: Januário Ferrari,
estimado negociante em Ilõtaíogo; I;r*in-
cisco. Jo"io c Thereza Ferra.ri Franco V-iz.
Mposa do sr. Franio Vaz. ;representante
de diversas'ifinr.as rommercú}eii desta ca-
pitai.

O enterro- teve grande eohcnrrcuein c
sobre o íeretro foram depositadas muitas
coroas. - .

discussão, o projecto nu-
de 1916, autorizando .o";go-

NA ENSEADA DE BOTAFOGO

Crande revista do cmltarcauõo?
dos clubs do rcgutns

«Com a assistência das autoridades'
navaes. «realizar-se-á domingo próxima
ás o horas da manliã, na ¦ enseada dc
Iloíafoso, uma grande revista das cm-
bárcacões dos clubs de regatas, desta
capital.

l.r.i assistir a essa revista, o dr.
Anjttines de Fiirueiredo, presidente da'
Eèderaçap do -iRcmo. foi liontem convi-
dar o .ministro da Marioh»-

verno a abrir, pelo 'Ministério da Guer-
ra; o credito especial, "de-'8:«5oo$898, na-•ta pagamento ao major Apollinario Pe-
reira Uustaniante: em a" discussão, o
projecto n. 17a, de 1916, autorizando-o
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito, especial de io:o2o$ioo, paraspá-
ganicnto á The Ouro Preto Gold Mines
of'Brasil, Limited, em virtude de sen-
tença judiciaria; cm 3' discussão, tendo
o; sr. Costa Ribeiro requerido dispensa
de impressão, o projecto n. 187, de
1016, autorizando-o a abrir, pelo Mi-
nisterio da Agricultura, o credito es-
pçcia! da «1331770$, para pagamento a
ibcilor Willc & C.j cm 3" discussão,
o projecto n 167, do 1916, autorizan-
do-o a abrir, pelo 

'Ministério 
da Fa-

zenda, o credito espcoial de 51500$,
para oceorrer ao pagamento do prêmioa,que_ têm direito A. C. Pereira _ C.;
cm discussão unica, o projecto n. :.|«S,
de 1916, autorizando-o «a- conceder um
aitno de licença a Antônio Gonçalves
Parada, cm prorogação .a com dois ter-
cos da diária., com pvecer da commis-
são de Finanças; em 2' -discussão, tendo
o sr. Mavignier requerido dispensa de
jntersticio, o projecto'11. 185, de 1916,
autorização para a abertura do credito
de S7:6.15$J30, pelo Ministério da. Fa-
zenda., para pagamento ao i" tenente
Joviniano Roland Seraine, em virtude
de sentença judiciaria, com parecer da
commissão de Justiça; chi discussão uni-
ca, sobre a qual falou o sr. G. Maia,

.0 projecto n. 153, dc 1911J, autorizando'o governo «a conceder ao operário aju-
dante de i* classe 

'da 
4* divisão da És-

trada de «Ferro Centra! do Brasil. João
Paulo da Silva, nm anno de licença,
cm prorogação e com dois terços da
diária; -tambem em discussão unica. o
projecto n. 181, de 1909, autorizando
o presidente da Republica a conceder
um anno de licença, com o ordenado,
«ao tclcgrapliista da Fstraila de Ferro
Central do Brasil; José Joaquim Aman-
cio, para •tratamento .de saude; -em 2*
discussão, sobre a qual sc pronunciou
o sr. Octacilio Caniará. o projecto. nu-
mero 151; de 19-16, • autorizando a con-

-tagein de tempo ao conferente da Al-
fandega da Bahia, Horacio Scabra, e
a abertura do credito necessário para
pagamento dos respectivos vencimentos,
com voto cm separado do sr. Justi-niano do Scrpa e outros c restricções
dosj srs. Ballhazar Pereira e Alberto
Maranhão, e tendo sido ouvida prévia-¦niente a cbituiiissão de Justiça.
.¦_,I'orar.i ainda approvados, cm discus-
são unica o parecer n. 27, de 1916, man-
dando devolver ao requerente dr. Joãa
de Almeida Rodrigues 03 seus papeis,
afim dc que o mesmo se dirija ao go-
verno, para este resolver como entender
mais acertado: em 1" discussão, o pro-
jecto n. 154 A, dc 1916, autorizando o
governo a mandar tirar uma edição es;
necial de cinco mil exemplares do Co-
digo Civil Brasileiro é a elevar a tres
mil a edição autorizada pela lei n. 3.095,
de 12 de ianeiro de 1916; com parecei
da commissão de Finanças favorável ao
projecto e voto cm separado do sr,
Jttstiniano dc Serpa, tendo o sr. Mavi-
Bnier requerido e obtido dispensa d«
interstício para a 2* discussão; cm dis-
eussão unica, o projecto n. 202, de 1916,
autorizando o governo a conceder seis
mezes -de licença ao 3° official da Di-
rectoria Geral de Estatistica, Sebastião
Martins da Cunha, sem vencimentos e
em prorogação; cm 2" discussão, tendo
o sr. Bento de Miranda requerido dis-
pensa dc intersticio para a 3* discussão,
o projecto 11. 173, de 1916, autorizando
o governo a abrir o credito necessário,
até o máximo de 50:000$, para pasa.mento de gratificação addicional a quetem direito o. dr. lidgard Leite Cher-
iiiont e outros, e dando outras provi-dencias; cm 3* discussão, o projecton .132, «lo 1916, autorizando-o a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o creilitt.
especial de S7i$4oo para pagamento a
Antônio José Villcla.

_I'"oi, cm seguida, annunciada a vota-
cão, em i" discussão, do projecto nu-
meio 32 A, de 1914, declarando feriad,-.
o dia 1 r de iunlio, com substitutivo d.i
c.OTimissão de Constituição e Justiça.Dado como rejeitado o projecto, o sr
Pedro Moacyr requereu verificação dt
votação. Verificada, não houve numero,"i que foi confirmado pela chamada"assou-se á matéria dc discussão. Xão
hotlvc oradores. Foi, então, levantada a

pelo Inimigo
As -perdas francesas, -entre mort.js e

feridos nas operaçSes de terça-f 'ira,
foram muito 'fracas, inferiores-ainda ao
numero de 'prisioneiros -allemães, con-
tando mesmo os feridos ligeiramente
que são em grande numero. Os cffe-
ctivos empenhados na luta eram tam-
bem relativamente pouco elevados c
a'nda assim nem todos tomaram parfc
na acção.

Os. 1 jornaes consideram a victoria dc
Dòuawiont como uma. brilhante afíir
nia^açT. do poder do Exercito Francez
qité 

'excede cm muito"«o do-exercito ai-
lcnião. "

Os commcntarlos dos jornaes es-
trangeiros trouxeram até Paris ó eco
da enorme impressão que a victoria
das armas republicanas provocou cm
todos os paizes.

Por sua vez || \iinprensa franceza
julga que o suecesso dos francezes terá
como resultado immedialo a ampliaçá-i
do campo dc acção dos defensores de
Verdun c permittirá á licroica cida-
delia respirar um pouco de ar puro."

ô
Diversos vapores postos a

pique
Londres, 26. {A. H.) — Segundo «os

-boletins affisados hoje pelo Lloyd's,
foram mettido9 a pique os vapores
"Sidmonth", inglez, "Venus II", no-
rtiegucz, "Alf", dinamarquez, "Con-
dessa de Flandres", belga, e as csctinas
inglczas "Twced" e Twig".

VESTIDOS MODELOS?..
La Maison Nouvelle
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Em memória do conde
Stuerghk

Vienna, 26 (T. O.) — Na sessão de
hentem no parlamento austríaco, em ho-
menagem á memória do presidente do
conselho de ministros, conde de Sttter-
ghk-, assassinado ha poucos dias, o pre-
siduntc do parlamento, sr. Sylvester,
pronunciou um commorcntc discurso,
enaltecendo a lealdade e a energia do
conde de Stiterghlc no desempenho das
funeções qtte lhe eram confiadas. Logo
depois falou o vice-presidente, sr. Per-
nestorfer. Em nome do padtido sócia-
lista austríaco, disse: "Nós sempre con-
siderámos o extineto primeiro ministro
como nosso adversário -político, mas os
princípios e as tradições socialistas op-
põem-se ás medidas terroristas, c, poi
conseguinte, reprovámos este estupido
assassinato. No ponto de vista político
expressámos o nosso mais profundo e
sincero pczar pela trágica sorte deste
homem, que, qualuucr que tenha sido t<
sua poiitica, trabalhou sempre com zelo
constante, segundo suas convicções.* Tamgcm «expressamo sos nossos mais
sentidos pezames á familia do extineto.

Buk e Drama bombardea-
dos por uma esquadri-

lha alliada
Londres, 26 — (A. A.) — Uma cs-

quadrilha de vasos de guerra das mari-
nbas aluadas bombardearam -EuU c
Drama.

Os effeitos causados foram os mc-
lhores possíveis, provocando 33 grana-
das grandes incêndios c destruições nos
arsctiaes inimigos,

«1

A escassez de viveres na
Rússia

Stockholmo, 26 (T. O.) — Os jor-
naes de Petrogrado declaram que a pri-
nicira conferência do comitê de orça
mentosad da Duma foi verdadeiramente
memorável. Na conferência foi dis
cutida a auestão dos viveres que foi in
dicada ser dc grande urgência e mais
importante ainda do que as operações
militares. Os oradores de todos os par-
tidos censuraram a fôrma do anniquila-

.dor systema actual. O vice-presidente
da'Duma, sr. Varunsekret declarou qne
a actual escassez de viveres faz,; con.
que todo o povo russo deseje uma rapl-
da paz por qualquer preço. O novo ml-
nistro do interior, sr. Protopopow, de
clarou que toda a distribuição dc vive-
res era mal dirigida pelas autoridade*
c oue a situação no momento actual í
de completa confusão. O governo pro
punha a divisião da Rússia em quatrodistiictos cie anro.i.iionr.inenio, sendo t-chefe de cada districto investido de po-deres dictatoriaes. Mas apezar disso, ;,esperança dc uma melhora dc situa-ki
é pequena, devido á grande escassez dtviveres.

O ministro di;sc mais que o parla-mento devia confiar no governo. Imme
[{latamente lévantou-ss uma verdadeiratempestade de indignação de todo o

comitê, principalmente contra 
"Protppo.- 

« «_-«._ _. ____._. __._ÇISftisÉ^i^i^g.É OCRIME DA ESTRADA REAL
culpado, '-Foi exigida »•• demissão ide 1 Bef
brinild, O contüé«em-siguida«declarou
que a situação actual da-Rússia, deve
ser considerada como muito grave, de-
vido á questão de viveres que ainda não
foi .resolvida. O comitê considera abso-

"lutawente' indispensável convocar a iDu«
•ma i-jmmediatatnenle, - O ministro -Proto.
popow não quer a convocação da Duma
põf considerál-a prematpr.1, «pois os"pre.
parativos do governo ainda não permit-
tem a reunião a Duma.

•Uma draga de -minas tor-
pedeada

Londres, a6 — "(A. il.) —.Annun-
cia o Almirantado britannico oue um
submarino iiiimiao torpedeou a drafa de
nlina8 "Oleniítà , -«n •**}*Jdo<-corrente.

.Pereceram afofiados tüdos os offi-
ciaes e 73 «marinheiros.

Dc toda ia tripulação, «openas dote
homens se salvaram,

í*

As operaç«5es na Mace-
donia

Paris, 26 — («A. II.) — Um cam-
miinicado sobre as operações na Mace-'donia diz:"Ao -norte das «montanhas ,de Star-

jkowcte Gròb, os servios carregaram con-
tra os germano.Dulgaros, conquistaram
um .'.monte fortificado e a região da
oonfhiiencia do Cerna .com -o Streshni-
esa, a leste do cotovello do 'Cerna. A'

.sueste de • Mònastir, «foram feitos loS
prisioneiros.

A sudoeste- de Lage Presba, a cavai-
laria 'franceza, apoiada «pela infantaria
occupou terça-feira, as «pontes de Zuez-
da. c as aldeias de Gelobrda e Laisitsa.

iNos oirtros^ohtosdailinha -defren-
te, o forte nevoeiro reinante impediu
as- opetajões." '* :(
O que ioforina um communicado

rumaico
Londres,-26 —.''(A."«H.) ~>Um'!<òn;l-

municado do alto commando romaico,
«recebido hoje, annuncia:"iNa Transylvania, capturámos o
Monte.Kerekharas,-ao sul de Bicas, on-
de agora continua 'o-coi-hbate. -No Vai-
le dc Oituz, para alem da fronteira, os
austro-allcmães foram cm todos os pon-
tos rechassados, acharidÁ-se assim lim-
«pa "de inimigo -essa «parte 'do território
nacional.' 

Para alem da fronteira oeste da Mol-
davia, infligimos ao inimigo avnltadis-
simas .perdas,•Na :iDobhidja, nada de novo a regis-
trar."

* -
A artilheria em actividade

a leste de Gorizia
Roma, 26 — (A. 'H.) — O «Ultimo

coiinmtinicado do generalissimo Cador-
oa annuncia que a «artilharia inimiga
esteve extremamente activa «a leste de
Gorizia mas a infanteria uão pronun-
ciou 'nenhum ataque.

*
A actividade dos submari-

nos em setembro
Berlim, 26 (T. 

"O".) — O almiran-
tado -communica que durante o mez de

"Filbinho da .erra Nova" foi
preso hontem

No dia 9 de outubro, foi assassina,
do, á saida dc ttm botequim da Estrada
«Real de. Santa Cruz n. 2.006, Mario
da 'Rocha "Corrêa, 'estivador, casado
com d. Amélia da Rocha.Pereira e rc-
sidente . á rua Magessi 11. 3;, cm
Inhaúma.

Foi seu assassino o indivíduo Hen-
rique Antônio de Oliveira, vulgo "Fi-
lhinho da Terra Nova"."Filhinho" ninha «-um .Irmão que ha
sete annos foi assassinado' num idomin-
ro de festa da Penha, sendo o autor
desse crime Mario da Rocha Corroa.'Por isso, aquelle jurou vingar a morte'deseu irmão e por diversas. veres pro-
curou realizar o seu'intento. Assim,
por todos os meios procurou encontrar
uma oceasião propicia para poder viu-
gar-se.

Teve essa oceasião «no dia 9. Saia
Corrêa do botequim de Manoel Alves,
quando "Filhinho"' o interpeHou e, de-
ipois, «como Corrêa quizesse fugir, lo
apunhalou pelas costas, «prostrando-o
•sem vida.

Coinmettido o crime, "Filhinho" ain-
da teve tempo dc-fugir, sem que a po-
licia o .pudesse incommodar. ,.

Foram feitas diversas diligencias
pela policia do 19o e, apezar de todo
o esforço empregado, aparecia impossi-
vel a captura do criminoso..

'Hontem, :porém, «ppareceu á tarde"na"delegacia "do «19o ndistricto, "aconipa-
nhado /ap seu .advogado, o criminoso."Filhinho" 'fora 'apresentar-se ao dr.
Sá Osório, ma intenção , de negar" o

.crime e: ser depois mondado em. paz...
Tudo, porém, «saiu-lhe ás avessas.

Chegando «i delegacia, o-dr, .«Osório,
com 'toda' n iabilldiídií.stibhiélteu-o a
Interrogatório, "Filhinho", 

porém, de-
vidamente instruído para tanto, negou
terminantemente a autoria do crime, O
delegado ' iíão ficou «satisfeito, -nem - ti-
hha interesse *cm ,se deixar itíudir...
Assim, i-jfets chamar as -divtrsas teste-
tnunbas que depnzeram -na 'delegacia «

Sue 
se achavam.no boteqtlim quando st

eu -o -efime. "Essas: testemunhas reco-
nheceram logo ¦•o criminoso, que idesta
fôrma foi mettido no -xadrez.

Hoje,xdr.Sá Osório vae relaur os
auto» e remcttêl-os ao-juiz"competentc,
entregando ao mesmo -tempo á.justiça
o criminoso, que não escapará ó «puni-
ção.

Ainda o Phenix
O sr. Djalraa chamado ao

gabinete do chefe de
policia"0 sr; Djá-lma Monteiro, num prurido

de importância qtte arroga nas , rodas
de jogadores, fez constar qtte, muito
embora, .'o sr. Aurelino "não comesse
bola", tinha elle Djalma elementos bas-
tante para'-fazel-o-recaar no 'seu pro-
posito de não permittir o jogo no Phc-
nix. Ia, pois o feliz empresário «dos
dois "Gercles^e do' "Pátace Club" mos-
trar para quanto valia o seu' prestigio,
o poder do. seu dinheiro. 

"Fará 
isso

dispunha de . amigos na política <e na
Justiça. Ora, tudo isso chegou ao co-
nhecimento do chefe de policia, que,
por itermedio do Corpo de -Segurança,

setembro foram a pique ou conduzidosimandou chamar hontem ao seu gabi-
para portos allemães 141 navios mer- «nete o sr. Djalma «Monteiro. O arren-
cantes inimigos com 182.000 tonclaads,! datario do Phenix foi lá, Recebido pelo
e alént i.disso 39 navios '«eutraes, carre-1 chefe, disse-lhe este, «antes, de mais na-
gando contrabando, com 72.600 tone-
ladas, perfazendo um total de 180 na-
vios com 254.600 toneladas.

S<

A actividade dos aviadores
allemães no Somme

Berlim, 26 (T. O.) — O tempo mui-
to claro na frente do Somme no dia
32 dc outubro .permittiu üma grande
Actividade dos .aviadores. Os acro-
planos allemães no sector do Somme
realizaram só neste dia mais de qui-nhentas incursões".

No. mesmo dia nossos aviadoAs ata-
caram o inimigo em 209 combates
aéreos. Está provado que. somente no
sector do Somme foram derribados 16
aeroplanos inimigos no mesmo dia,
além de um grande numero de acro-
planos inimigos, que foram forçados a
aterrar atrás das outras linhas inimi-
gas. Dos aeroplanos derribados em 22
de outubro, onze cairam cm nosso po-
der. Os aviadores allemãçs atacaram
com bombas e metralhadoras os acam-
pamentos de tropas e as columnas cm
marcha do inimigo c, voando a baixa
altura, atacaram com metralhadoras as
trincheiras inimigas. Na noite de 21
de outubro as esquadrilhas aéreas alie-
tuas lançaram varias toneladas dc bom-
bas sobre a estação ferro-viaria de
Longueait perto de Amicns, sobre os
depósitos de munições cm Cefisy Mar-
celcave e sobre o acampamento de tro-
pas inimigas em Bray sobre o Somme.
A estação ferro-viaria de Longeau foi
incendiada, tenod-sc dado varias expio-
soes, provavelmente dc «trens carrega-
dos de munições. O enorme incêndio
ainda era. visivel na noite de 22. As
esquadrilhas aéreas lançaram vários
milhares de kilogrammas de bombas
com grandf exito sobre a estação ferro-
viária de Montdidier e os acampamen-
tos de tropas' em Chuignolles, Harbon-
nieres, 

"Preyart 
c sobre as columnas

inimigas que marchavam para a frente
de batalha.

li*

Um coronel italiano con-
demnado

J.xtgano, 26 (T. O.) — O coronel
Dubet, do estado-maior italiano, foi
condemnado a um anno de prisão pelo
tribunal marcial. O coronel Dubet pu-
blicou uma ínonogrnphia criticando
fortemente a -aeção do commnridante
cm chefe italiano na frente do Isonzo,
duque dc Aosta.~'PRIMÊT_3__r

da, que cm hypothesc alguma permitti-
ria que se transformasse o Phenix em
casa de tavolagem.

Excusava-se,-pois, o. sr. Djalma de
apregoar por ahi que dispunha de di-
nheiro para comprar toda gente, inclu-
sive a policia. Que desistisse, portanto,
dessa idéa, «porque, se o sr. Djalma
tentasse, elle mandaria fechar o Phe-
nix e procederia com o jogador na fór-
ma 'da lei.

O sr.' Djalma quiz «e explicar, mas
o dr. «Aurelino «tcal retrucou-lhe eu
termos' enérgicos e p'c)jí cjara com que
o famoso jogador saiu*80-gabinete, via-
-se bem que o chefe de policia não c
«tratara 'comn bom «amigo.

Dçpois disso pretenderá ainda o «r.
Djalma transformar- o Phenix cm casa
de jogo? mêmmm mm

•LA DUCHESSA DEL BAL TA-
BARIN", NO REPUBLICA
Rtappareeeu na scena carioca a com-

panhia Caramba-Scognamiglio c, com
cila, parece, voltam as noites deliciosas
que ao publico fòi dado gozar ha tres
annos 110 Lyrico, ouvindo boas vozes,
orchestra disciplinada, e admirando re-
quintos dc vestuário c sccnographia.

No Republica- aboletou-se a afamada
iroupe e escolheu para espectaculo de
estr«5a a apreciada opereta de Leon
Bard "La Ducltessa dei Bal Tabarin".

Entre os interpretes que o publico
festejou, ha'velhos conhecimentos: a
sra. Csillac e os cômicos Enrico Valle
e Luigi Consalvo, os quaes desempe-
nhavam os papeis de Frou-Frou, So-
phia Wcber e Duque de Pontarcy.

Artistas novos foram o tenor Walter
Grant e a soprano Nella Garry.

O theatro, repleto de um publico cie-
gante, -recebeu fidalgr.meute velhos c
novos conhecimentos; applausos rom-
peram freqüentes e cnthusiasticos, nos
pontos relevantes da" opereta e nos fi-
naes de cada acto.

O maestro Belleza regeu h orchestra
com a sua conhecida competência e de-
dicação, obtendo coloridos que, por
muito delicados, sc perdiam, por vezes,
na vastidão do recinto,

r*mmm

Escapou de morrer e ma-
tou o passageiro da

moto
O cirurgião dentista João Pimcntel

Medeiros, í um fervoroso amador da
motocyclismo, e como tal comprou «una
motocycleta "Indian", de 12 cavallos,
o que, em língua corrente, qfier dizer
que é uma machina demasiadamente vio-
lenta para uma cidade como a nossa.

Hontem, á noite, saiu o sr, Pimentel
¦para um .passeio a 'Copacabana, cavai-
gando a sua valente "moto", o levan-
do á garupa o menor Antônio Ribeiro,
portuguez, de 17 annos, solteiro, mora-
dor e empregado da Casa Paladino, ú
rua Uruguayana n. .26, canto da rua
Marechal Floriano,

Todo o perourso da ida para Copa-
cabana foi feito sem novidade c depois
de um longo gyro por aquellns praias,
o sr. Medeiros regressou á cidade, sem-
pre á grande velocidade que lhe permit-
tia a sua «machina,

«Em caminho dois ou tres outros mo-
tocyclistas pretenderam passar pela"«Indian" do sr, Medeiros, que mar-
chando sempre na frente delles, veio em
corrida com os seus perseguidores Mi
n curva da Avenida Beira Mar, fron-
teira ao relógio da Gloria. Nesse «pon-
to, reduzindo a velocidade da "Indian",
o sr. (Medeiros ensarilhou-se com o)
outros motocyclistas, o mie fez com queo menor Antônio iRobciro, tomado d<
medo, se mexesse demasiado na sella da
moto, fazendo-a desequilibrar-se.

iDevido a isso, o sr. Medeiros perdeua direcçao da machina que. derrmpan-
do, foi bater de encontro ao meio fio
do passeio, apanhando «horrivcl traiu-
holhão de encontro ao passeio cimenta-
do da avenida.

A machina continuou a trabalhar, fa-
zendo uma bariilheira infernal, eniquan-
to populares corriam » acudir as victi-
nas;

A Antônio Ribeiro de nada valeu,
no entanto, essa solicitude.

«A sua morte fora fulminante. O sr.
Medeiros, -que recebeu contusões ««gra-
ves por todo o corpo, foi medicado pelaAssistência, rccolheiido-sc sem seguida asua casa.

«O cadáver de Ribeiro foi recolhido aoNecrotério,

*-**•*¦

Prisão de nm bandido
Florianópolis, 26 (A.*A.) — Foi ca-

pturado em Itajahy o celebre bandido
Bruno Hacndchen, homem temível, queconta iniiumcras cntr.-.das nas cadeias
leste Estado, tendo iá cumprido uma
pena cm S. Paulo. »

««¦«¦»<¦
O general Carlos Campos

embarca para o Rio
S. Paulo, 26 — (A. A.) — Seguiu

prtra o 1R10, pcl0 nocturno de luxo, o¦«viicral Cr.rlos Campos, cx-inspectorIqsta região, o W-ti esteve cm palácio,(«r.de foi se despedir do dr. Allino
Arúr.tes,-presidente do Estado.

O prefeito no palácio do governo
'Com o presidente da Republica esteve,

hontem, á noite, cm longa conferência,
no palácio do governo, o dr. Azevedo
Sodrc", prefeito municipal, versando ess?
conferência sobie importantes assum.
ptos do departamento que superintenda
e que se relacionam com o seu-estado
financeiro c a arrecadação de suas ren-
das no exercicio futuro.
'* ' 1 "a'»'-»

Com o pé esmagado por um
^ bonde

Quando «hontem passava pdo botile-vard 28 de Setembro, em um bonde díiUiis e Vasconcellos, «bem em frente irua Souza Franco, o menor Antenor
da Costa Neves, que ia no estribo do
carro, bateu em um ferro que se acha-
va em um dos canteiros do boulevard,
e foi atirado fora do bonde. Na queda,
o menor teve a infelicidade dc ficar
com um pé sob as rodas do reboque,
decepando-o.

A Assistência foi chamada ao local,
e immcdiataiiiciite compareceu um auto-
ambu!ancia,_ sendo o_ menor medicado
e em seguida removido para a Santa
Casa.

A policia do ifi" dislrieto foi infor-
mada da oceorrencia, e ao loca! com.
pareceu o commissarió dc dia á dele.
gacia, que verificou a inteira casuali'
dade do facto.

O menor Antenor reside com seus
paes á rua Gregorio Gil n, 351, cai*¦• *4..
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UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4IO LIBRAS
Distribuídas pela eaaa VEADO aos fumantes doa seus clqar»
ros por melo da Loteria, Federal de 28 de Dezembro de 1M6.

«1 PRÊMIOS constando cada prêmio d»
uma bolsa de prata contendo

XO___________________!L_LO
EM OURO

Quo serio entreguei a quem apresentar bilhetes fornecidos pela. casa
VEADO com numero* eguaes aos primeiros 4f prêmios maiores da Lo»
teria Federal da NATAL d* ISIS.

CONDIÇÕES

? A quem' apresentar na caia Veado a Rua da Assemhlé., 94-88 o coupon
aqui junto acompanhado de 10 vales das nosias carteirlnhia de cigarros,
recebera em troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro de
1916 ter. direito a uma bolia de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 18 de Dezembro de
1916. Serio atlendldas as remessas pelo correio quando acompanhada de
«m sello de 100 reis para o porte.

Oi paios «Uo ea eiposiçio us vitrines VEADO

Fluunto —_No ___» da Estrada _. Cl».tsrlns. na Gávea.-Botafogo . "versus" Palmeiras — ' 
Nocaytpo da rua General Sweríãno, em Bo.

Camftonato ies ttrctirOj "f_tm.» — Uu-mlnense *»ertus» S. Christorto — Mocampo aa rua Guanabara, nas Lareijelns.
Villa .Isabel *____*~A____-_. eim-

W do Jardim Zoológico, em Villa Isabel.Andarahy ^ 
"versus* Bangu' — No campodo rua Prefeito SerzedeUo. em Villa Isabel.

FLUMINENSE FOOTBALL OLUB
No "ground" deste club. realiza-se hoje,

as 4 horas da tarde, um rigoroso trenó en-
tre o :° e a" "teams".' O "captaln" esea-
tou os jogadores abaixo, e solicita por nos-
so intermédio o comparecimento dos me»,
mol na sede do club, i hora acima isdt-
cada.

Marcos
.. Vldal - -. Netto

Arthur — Oswaldo —. Honorls
Celso — Couto — l*_cves —* Baptista

•matinée" «Os seus soeiog e mu fa*
milias. A festa, que esteve encantadora,
correu na maior animaçlo. .

Entre o grande numero de-temori-
tas presentes, notámos as seguintes:
Carmen, Olinda e Julieta Martias, Elia
Fragoso, _eonor e Addia .Araujo, He-
loizs Corrêa, Lucila Frazio, Mana
Eliza Pacheco, Joscpha Cabral, Elza
Andrade, Elza Câmara. Maria Alvaren-

Bi, 
Aracy Mendonça, Eulali» Silva,

argarida Figueiredo, Edina Andrade,
Carmen Amorim, Edith Cintra, Elza
Pereira e Carinita Rios.

• •' *'~ 
•..

AMERICA FOOTBALL CLUB
Hoje, ás j horas da tarde, haverá,

__ **_._*¦¦.in__» A_ _>h_i PatTiiw» Sanei.

O CONTRATO inlo < so: o Pathé exhibe ainda: um film
Apesar de constituir uma medida ali- de* alto valor pedagógico, Como ti tina em

coratorlh dos direitos recíprocos entre • \ Portugal; o Pathâ Journal, com noticias
empresaria • o artista a prescriptora dos mundiaes, sobrAaindo.o duello entre duas
deveres do um ipara com outro, -o contrato locomotivas ¦ ie o ultimo numero do PU-

treino entre os i* e a* "teams", para
O que o capitão pede por nosso inter-
médio o comparecimento de todos os
jogadores, sendo imprescindível o avl

.. . , so, por escripto, daquelle que, por mo-
Affonso* * - tivos imP««0»°. n5° P089* compa-

_ Joaquim — Waldemar
Primitivo — Sylvio — Basilea

;|^%XNATAL=M3IG

í VEADO"

Corte este coupon,
Junte-lhe 10 vales
dos cigarrosnu

• troque por um bllheto numerado da casa
T£_iDO

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO ei _

UM MUNDO DE OURO
BSlüC

.1 BOLSAS DE Mi MIMO _j_J___\
IO

C. Netto — Calmon Raul — Costa —
—-- -.'. Guaranys~_e»ervas: 

Todos os jogadores do 3o"team". _ 
"
* *

PAULA FREITAS F. O. venns
ATHLETICO CLUB CARIOCA

•-Sealtra. se-4 is 3 horas da tarde, ama.
nha, att do corrente, no campo do Pareto,
um "matcb amistoso entre os primeiros"teams" dessas duas sociedades sportivas:

Nestor
Renato -_ M. Vieira

Ferreira — Annibal _. Rocha
SertSo — Odilon • (can.) — üragonfr -

Benjamin — Adalberto
Reservas: todos os jogadores do segun.

do "team".
• *

TIJUCA FOOTBALL CLUB
Em regosíjo pelas ultimas victorias

alcançadas, a direetoria do Tijuca F.
Cluib oCfereceu domingo uma brilhante

MOTOÇYCLISMO

CLUB HOTOCVCLETA KA>
CIONAL

A excursío intima que este clu. fhnvta
marcado para o domingo transado, e que,
em virtude do máo tempo, nio pode ser
realizada, será levada.a effeito no proxi-
mo domingo. . „ ,

Como ji i «atado, essa excursio, cuja

frtida 
se reaKzari ís 7 horas da manhl,

effectuida para <(ue a direetoria do C,
M. N. escolha local pana a grande lesta
Inaugural, projectada para o dia ia de no-
vembro próximo. Reina grande anlmaçSo no seio dos
nossos* centros sportivos, pelo • Campeonato
Brasileiro do KUometro, a ser realizado
lambem naquelüa data e cuja tnocnpçao
seti brevemente aberta.

Acham-se ji em regular estado,.de for-
ma, muitos dos concorrentes, os campeões
do molocvclismo brasileiro.

Yttfol Superior a todas aa
omulsdes

HiO CONTÉM OLEO

Os sports
TURF

JOCKEY.CLUB
PROJECTO DE INSCR1PÇAO
PARA A CORRIDA DE 5 DE

NOVEMBRO
"Or. Felippe Caldas" — i.45o me-

(ros — Prcmio 1:5oo$ooo — Para os
seguintes animaes nacionaes: Escopc-
ta kebcrg, fi>_eria, Tnumpfco, Con-
«niisladora, Demônio, Dicladura, Dl-
vette Dynamite, Donau, Espoleta, Ora-
goat_, Fábula, _e Voilá, Mbçngrin,
Oricgal, Aiglon, Diamante, Hebe,

Jluerta e Zilah — Pesos especiaes: 3
annos, Si kilos, 4 ""M.s 52 e S.,»1"*;3
e mais 54, tendo as éguas a kilos de
vantagem — Descarga de . kilos ao3
animaes sem victoria neste anno e de
3 kilos aos perdddores"Dr. Paula Machado" — x.450 me-
tros — Prêmio 1:5<>o$ooo — Para os
seguintes animaes: Fausto, Esoanador,
Gladiador, Boulcvard, Bliss, Miss Fio-
rence, Majestic, _o,.Pompon, Maciste,
¦Davics, Rcve dIAmiur, Barcelona, 5i-
oil a Guagua, Poo_r Pooli, Histórico,
Guerreiro, Balila, Palmeira e Lady
Pcricles — Pesos especiacs: 2 annos
49 kilos, 3 annos si e 4 annos e mais
52, tendo as éguas 2 kilos de vanta-
gem — Descarga de 3 Mos aos perde-
dores de 12 ou mais carreiras.

"'Raphacl _e Barros — 1.600 metros
I'rem o 1:5oo$ooo — Para os se-

guintes animaes: Aluado, Aragon,
a.slachio, Rarapclion, Royal Scotch,
'frunfo, Zczintio, Maciste, Rato Bran-
co, _ucno3 Aires David, Kalko, Jahu
Waterloo, Rcvisor, Beatriz, Alida,
Alegre; Idyl, Francia, Image, Merry
Bay. Minas Geraes, M-iss Linda, St,

Ulpiaii, Velhinha, Carovy, Dionéa, He-
lios Jagunço", Patrono, My Heart,
Boulangcr, Maipu' e Voltaire — Pesos
espec acs: 3 annos 52 kilos, 4 annos
53, e 5 annos e mais S«, tendo as
éguas 3 kilos de vantagem — Descar-
va dc 2 kilos aos animaes (flie, ja ten-
do corrido no JickeyJClub, não te-
nliara b".i"ho nesic anno, e aos nacio-
nacs."Uárão de Vista Alegre — 1.000
me; ros  Prcmio 1:500$ — Para ani-
111.es sem victoria neste anno no Jo-
ckoy-Ciub, ii.m cm grande prêmio,
taiivhrm neste anno, nesta cap"tal —
Pesos especiacs: 3 annos 51 kilos e 4
annos e mais 53, tendo as éguas 3 ki-
los dc vantagem — Descarga de 1 kilo
aos europeus sem victoria cm grande
jiremjo mi 1915 ou 1916; de 2 kilos
aos platinos sem victoria no -grande
jookcy-Club; e de 5 küos aos nacio-
n;u-5."•Dr. José Calmon" — 1.600 me-
tros — Prêmio 1:600$ — Para os sc-
guintes animaes: Monte Christo, Pa-
rauá, Seamp, Goldcn Spurs, Soult,
Nyoac, Oianer, Guido Snano, Lord
Canniug, Fiiinieiigo, Mogy Guassu',
Goytacaz, .tromboli, Belle Angevine,
Margõt, Vvoncttc, Insignia, Meduza,
Colpmbina e Vcsuvicnne — Pesos es-
pecaes: 3 annos 50 ki!o3 e 4 annos e
mais 32, tendo as éguas 3 kilos de
vantagem — Sobrecarga de 1 kilo por
victoria neste anno — Descarga de 2
kilos aos perdedores desde 1915 c de

1 l.ilo aos europeus dc 4 annos e mais
sem mais dc unia victoria neste anno."Clássico Cr'adorcs" — 1.600 me-
tros .._ Premi. 4:000$ — .ar. an.
maçs nacionaes de 3 annos, já inseri-
inos.. sem victoria eni grande nremio
óu clássico."Grande Prcmio Prado Fluminense"

i.;-'o metros — Pren.o 6:ooo$ooo
Para animaes europeus de 2 annos

e platinos e nacionaes de 3, já inseri-
pios."Barão de Piracicaba" — 2.000 me-
tros — Prêmio _ :ooo$ooo — Handicap
antecipado; Espada, 56 kilos; Zinjra-
ro. 5.;; Sultão. 53; Parade, 53; Coin-
cou, .-.'; P errot, 52; Pontet Canct,
Si; Hattery, 51; Argentino, 50; Offa-'
ly, 50: FiUnlgo, 50; Campo Alegre, 50;
Ornatiiihp. 50; Ou Ko, 4S; Pegaso,
48: Mariaha. 47: Mont Blanc, 47;
Joffre. 47; Marvcllous; 47; Hatpin, 47,
carregando 45 kilos qualquer outro
animal estrangeiro ganhador neste
anno."Indústria Pastoril" — 1.600 me-
tros -'- Prêmio 1:5oo$ — Handic n
antecipado: Guatambu', 56 kilos; Can-
gussii'. 55; Cascalho, 52; Sainaritano,
51; C.anay, 49; Kstillete, / . Estillia-
vo. 48; Gragoatá, 48;-Pitanguéifa, 48;Dynamite, 47; Kspolêta, 47; Trium-
plio, 1(,; Demônio; 46: Dictadura, 46;
Conquistado!., 45; Wichgriii, 45;

Donau, 455 Escopeta; 4:;; l,e Voilá,
¦Ml Orli-gal, 44; Sydera, 44.-A iiiscripção será encerrada ama-
nhâ. is 4 1 (2 da '.arde.

*•'¦'* *

FOOTBALL

A bÒ.UTIti-FÁ DA IXVASAÒ
DK CAMPO

N.ín I13 duvida de que o sr. Noel de*.ar%a..io procedeu perfeitamente dentro dosestatutos,, nio acecitando as propostas nueíor.irn feitas na ultima sessão do conselho,«endente. a acabar com a nullidnde de jogosem uísos dc nivaíão dc campo. O dienopresidente da I.i_. Meirooolitana, num netoponderado, nada inais ícz do mie cumprirtssa lei, tantas vives désresocitada pcloconselho da nossa mais alta instituição de¦espertos terrestres 110 Kio. Não pudia seroutra u sua attitude.
entretanto, i de lamentar nue os mem-«roa do conselho da Lira terminam guc,la.r exiRencias dc noliiiouice ou por descaso-- n_p sau.n.o. o oue è pcor — passem coms maioria dc seus votos leis com-o essa,

í'j.ic importa. Md* msi* nada menos, em

pregar a doutrina da invasio de campoBjf.a aunullar jogos em que o club dos-attecto oe uma assistência menos cscrttpu-losa esteja a nerder. Até a «oprovacão denovos estatutos, não é licito ao conselho des-lazer uma providencia anarchica que pre-Parou, nao lhe é permittido. por lei, des-tazer essa asneira crassa oue elle construiucom a ajuda da regua e do compasso desseincansável pereiro das fecundas e úteisideas oue é o sr. Antônio do Miranda, oautor Jalei famosa, o relator das respostasa upia consulta feita pelo sr. Norberto Bit-tencourt.
longe de nós responsabiliiar por isso esseactivo representante dos princípios daactualidade repubdeana dentro da esphcrado nosso desporto I O conselho, adoptandoo caminho que elle apontou com o dedo in-dico, tornou-se, com o proponente no bojo,o culpado por essa decisão que pôde vir aser funesta a sua própria existência.Acreditamos em que os intuitos da massapopular que invadio o :ampo, domingo ul-

í-í. .I.1***0 fo_ _¦ os d . calculadamente,annullar a partida que se desenrolava. Nes.te ponto discordamos com o illustre repreisentante do_ ílamengo na tiga. A prova* que, depois de isolado o terreno da luta,depois que nelle permaneceram unicamenteaquelles que de direito ali podiam ficar; osespectadores, retomando os seus logares,
permaneceram á espora da- continuação dojogo... JNao fizeram a menor menção de re-tirar-se da sede da rua Guanabara; acre-ditavam em que o jogo proseguisse.Accrcsce para convencer-nos dessa cir-cumstancia. não ser, ate então, bastante

.conhecida a lei perniciosa architectada pelosr. Miranda. Basta dizor que os própriosjogadores e capitães dos fcm/u disputantes— interessados mais do que ninguém emconhecer tal gênero de estatutos—provaramignoral-a completamente, quando pensaramna possibilidade de fazer-se um accordo
para proseguir a disputa sob a direeção doum outro juiz, 00 terem conhecimento deque q juiz official não voltaria a campo domaneira nenhuma, foram os representan-tos da Metropolitana que os informaram deque isso nao era possível, em íace da ceie-barnma lei.

Se os j*qgadores não a conheciam, não íde espantar auc o publico tambom a igno-rasse,
A surpresa oopular não foi evidente, aoser anuunciado que a prova não prosegui-ria? A curiosidade popular em saber quala solução quo daria a l,ika ao lamentávelincidente não foi também inmifcstaf Se o

publico, calculadamente, houvesse invadido ocampo, esperaria pela continuação da luta?manifestaria surpresa por clle não prose-guir? indagaria 6oifrcco da urovidencia aser tomada pela Liga ? Claríssimo que não.Mas, d agora cm deante. as invasães pó-c_ 1 ser exercidas como processo de atinul-laçáo de logos. O cucontro Fluminense-
Flamengo chamou para clle a attenção detodo o publico desportivo carioca e, no es-
pirito popular, calou, de certo o modo por
âue 

a _iga resolveu o condemnavel inci-ente havido durante o mesmo. Todo o
mundo ;á sabe, dora avante, que invadir umcampo importa cm salvar o derrotado dasconseqüências tristes da derrota. Essa dou-irina está amparada pela Metropolitana.

Bastaria este facto para aquilatar do cri-
terio da maioria do conselho, para calcular
o discernimento daquellcs que o orientam;
para balancear da incompetência dos que fo-
mentando', ora o desrespeito aos rcgulamcn-
tos do amadorismo, apnrovaudo jogos em
3uc 

tomam parte praças de orot — praçase pret criminosas — ora rasgando os ore-
ceitos da moral, annullando iogos em vir-
tude de leis arcliaicas que vigoravam entre
os indígenas, ouando. em 1500, Pedro Alvo-
res Cabral pi;ava estas placas, chegam ao
ponto dc pregar o processo inimoralissimo
que faz depender da intervenção popular a
validade dos encontros do campeonato de
football I

Quem diria que, no desporto se refleeti-
riam as normas republicanas que infelici-
tam o nosso ouiz?I Quem previria que aquil-
Io sc. loniassc muna republica pervertida.
Süffrcndo a influencia, na orbita adminis-
trativa, dos que escrevem o republicanismo
com competência tal oue, ate. o arremedo
das intervenções e dos solvalorios sabem iin-
plantar I...

A PARTIDA FLUMINENSE-
FLAMENGO FOI ANNULLADA
l.m virtude, de lei spinellica, creada pelo

sr. Mir.-.nda. que prega actualtncntc a dou-
trína complementar do incêndio das archi-
bancadas como único meio dc combater a
sua própria doutrina de invasão de campo,
foi anuullada a partida de primeiros teams,
realizada domingo passado, entre o l.umi-
nense e o Flamengo.

Em yirtude da mesma lei. o novo jogo
vae ser realizado em campo apresentado
pelo Fluminense I

9 _s $
VAE SEU ADIADO O ENCONTRO

AMERICA-FLUMINENSE ?
Estamos informados dc que o America

vão solicitar ao Muminense o adiamento do
encontro de 1° de novembro, a realizar-se
entre 05 dois clubs.

...
OS ENCONTROS DE CAMPEONA-

TO DE DOMINGO
Primeira divisão — Flamengo "versus"

Botafogo —. No campo da rua .avsandu'.
cm Laranjeiras."Reforces": Primeiros "teams". Sylvio
Fontes, do S, Christovão A. C. e segun-
dos "teams". dr. Mario Pollo, do Fhimi-
nense I'*. C.

Representante, Andrcw Troter. do Ban-
BU1 A. C.

Andarahy "versus" Bangu — No campo
da rua Prefeito Scrjedcllo. cm Villa Isabel."Referees": Primeiros "teams", Alfáiio
Campos, c segundos **tcams" Rubens Porto-•correro. ambos do S. Christovão A; C.

Representante, Antônio Lago, do S. Chris-
tovâo A. C.f

Segunda divisão — Carioca "versus'* Caí-
tete — No campo da listrada D. Castorina,
na Cavca, sendo "referce" o sr. Joaquim
Flores, do Villa Isabel . * C.

Guanabara "versus" Palmeiras —No eam-
po do Fluminense 1?. V.. á rua Guanabara,
om Laranjeiras."Rcferees": Primeiros "teams", Joaquim
Ferreira dos Santos, c segundos "teams",
Toaquim Marques -.i-ho, ambos do S. C.
ManRUfcira.

Terceira divisão — Jca.nhv "versus" Pa;
ladino — No campo tio Ilotafoco F, C.« á
rua General Severíano eni Botaf.tRo.*JRcferecs"i Primeiros "teams" Plínio
dc Carvalho, do Rivcr V. C, o segundos"teams", Carlos Alberto Coelho, do S. C.
Brasil.

Rivcr "versus" Vasco — No campo do
S. Christovão A. C. - rua Coronel Fi-
ftucira dc Mello, em S. Christovão."Reférocs": Primeiros "teams", Paulo
Poncv, c segundos "teams", José Caldeira
Brant; ambos do S. C. Brasil.

Campeonato infantil __ Canoe* "rersu»"

A' procura de oi lio
D. Carolina da Costa Veiga, senhora

portuguesa, viuva, não tendo ha d«
annos noticias de seu filho Domingos
da- Costa, natural da freguezia de La-
nhas. Braga, Portugal, resolveu-se a
vir procural-o no Rio de Janeiro, mas
inúteis têm sido seus esTorços para en-
contrai-0. Pede-nos solicitemos de quem
puder" informal-a, que mande quaes-
quer informações para a rua dos Ouri-
ves n. 109. Domingos da Costa conta
presentemente ;.ã annos de edade e
sabe-se que esteve algitm tempo empre-
gado na estação do Riachuclo. na casa
do sr. José Mathias.

Ahi fica opedido da desolada müe.

Uma acção procedente
Oswaldo Freire Braga de Siqueira e

sua mulher e Álvaro Freire Braga- pro-
puzeram no juiso da a" vara eivei uma
acção contra Joaquim Sigmaringa da
Costa c sua mulher, allegando que sâo
usufrutuarios, juntamente com os rcos
e mais um cunhado, do predio da rua
Barão de Ibituruna n. sa, estimado
pelo valor locativo de 400J000.¦ Como tivessem ocetipado aquelles o
ímmovel sem pagar os respectivos alu-
gueis. pretendem que sejam condemna-
dos a _ fa_el-o aos primeiros, desde ia
de abril do anno passado e ao segundo
desde março do mesmo anno «té 23
de março, ultimo.

Além disso, pleiteiam a sua parte nas
obras feitas no predio.
r O dr. Paulino Silva, juiz da 2* vara,
julgou « acçJo procedente, para con-
demnar os réos na fôrma do pedido.

MARINHA MERCANTE

Como se acham o "Acre" e o
»«

0 ex-navio escola da nossa marinha
de guerra Primeiro de Março é, hoje,
oWeiiceslio Brast. navio também escola
do LIoyd Brasileiro, onde os seus fu-
turos pilotos fazem a necessária apren-
dizagem. Esse navio está com as suas
obras bastante a.deantadas e dentro de
um mez pronvpto a navegar1.

Actualmente commanda o Wencesláo
Brás o capitão Augusto Dias da Cunha
e o seu immediato é o tenente Apolli-
nano Brandão.

O navio-escola. do Lloyd está atraca-
do a Mocangue. .

Outro navio do Lloyd, actualmente
no dique, e o Acre, que bateu numa
pedra, na ilha da Moélla, causando-lhe
um rombo na proa,

Sabbado o Acre estará prompto, sain-
do do dique para seguir depois com
destino a Nova Yorlr, onde vae pas-sar por novos reparos, sob a íiacoMzar
ção do "Woyd Registcr .

CARTAS QUE FALAM

Adivinharam e preveniram .o
Esteve hontem em nossa redacçâomme. Tagild, a. conhecida cartomante,

para' pedir-nos a ratificação de umanoticia, que publicámos sob os titulosacima.
Ao que nos.disse mme. Tagild. nioesteve ella detida na. delegacia do ia»districto policial, como foi publicado

Tem sido nm verdadeiro suecesso a liquida,
çio quo est& fazendo a OASA KOSMOS, á rua
Gonçalves Dias n. 4.

Para isso, está vendendo, artigos para ho*anens e meninos, por preços extraordinários.
Aproveitem, pois;que é só até novembro.Não percam a oceasião, de comprar o artigofino, por menos do preço do Inferior.

Rua Gonçalves Dias 4 - CASA KOSMOS

EM MCTHEROY

Fulminado por uma corrente
electrica

Quando procedia liontcm a um con-
certo, nos fios transmissores da energia
electrica para a illuminação da rua
Marques do Paraná, cm Nictheroy, o
feitor Joaquim Gomes, mestre da turma
de collocação dc fios da Usina da Can-
lareira, foi apanhado por uma corrente.

O infeliz operário morreu fulminado.
— » *m »_»

EM ALAGOAS

0 assassinato do sr. Julio Souto
O coronel Hamilcar Nelson Macha-

do, presidente do Centro Alagoano, re-
ce.eu do Estado de Alagoas o seguinte
telegramma:"Jaragiid, 26 — Sciente do vosso te-
legramma solbre o assassinato do sr.
Julio Souto, oceorrido na cidade de
Alagoas, tenho a declarar já haver to-
mado rigorosas providencias no sentido
de ser descoberto o autor ou autores
do revoltante crime. —Baptista Accio-
ly, governador".

A conferência do dr. Alex.
Perry

Pede-nos o conselho administrativo
do Instituto de Protecção e Assistência
á Infância que solicitemos ás pessoas
que receberam cartões para a conferen-
cia do dr. Perry, realisada terça-feira
ultima, o obséquio de mandarem pagaras respectivas importâncias, na sede -do
Instituto, á rua Visconde do Rio Bran-
co, __, sobrado.

¦ »_»._¦

A LANTERNA
SEGUNDA-FEIBA

11 > _»¦___

«scripto é ama formalidade que nio exi.
te entre aqucllas duas partes interessadas.

No theatro, «qui, ao Brasil, apenas exis-
te nm, aceirdo verbal, InstUuidor de com-
UntoSes, que permutam uns e outros, de-

¦iInindo situaçSeS • descriminando vanta-
(tu.' E' esse, porém, _m contrato todo .tato-
nico, nullo, sem o menor valor Jurídico.' Entre nés, ninguém quer o contrato *.
«m o empresário sem o artista.

Aquelle ato o deseja, porque está sem-
fre. dominado pel» preoccupaçio de obter
titista em condttSes de pagamento mais vaa>
tajoso, ou pelo receio de nio poder satis-
fazer o ordenado estipulado e ter assim de
incorrer em puniçSo estabelecida no contra,
to, com recurso para o judiciário.- O artista, a seu turno, repelle o contra-
to, porque também vive com a preoecupa-
çio de abandonar o empresário, sem atten-
dtr 4 mi sitnaçSo em que pôde deixal-o,
logo que condições mais vantajosas para tra.
Islhar lhe apparecam de um momento para
antro.

_, assim, cada qual agindo com mais es-
perteza, -procurando nm enganar o outro,
nio firmam o contrato, que tio salutar seria
para ambos.

O empresário teria, for esse processo, ga.
wntida a firmeza de" um elenco artístico
que organizasse com certa afinaçSo, de ele-
mentos mais õa menos equilibrados.

'. o artista «gualmente teria assegurada
su« estabilidade no selo de um núcleo de
companheiros, podendo, dest.rte, trabalhar
com mais. descanso de espirito, a salvo das
surpresas de uma despedida ex-abrupto.

Redundando em beneficio reciproco, por-
qtw mio «e Instituo entre nés, como nas
companhias estrangeiras, a obrigatoriedade
da contrata escripto i

?. 8. — Ji estava escripta esta n»
ta, que devia.ter saldo ha dias, quando to-
mos agradavetaente aurprebendidos pela lei-
tura da oarta oue a distineta artista brasilel-
ra Itália Fausta dirigiu a um critico thea-
trai da imprensa carioca.

Apraz-nos ver que a festejada trsgíca ps>
tticia também condemna, como nós, a faJ-
ta.de contrato escripto entre empresários e
artistas.

PRIMEIRAS 1 II
A! OPERETA DE HOJE, NO

PALACETHEATRE
O espcctaculo de hoje, no Palace-Tlieatre,

tem dois grandes attractivos : í em recita
de gala, dedicada aos srs. dr. Affonso Ca-
má .o, presidente do Parani, e coronel Fe-
llppe Scbmidt, governador de Santa Catha-
rina, e scrâ represetnada, pela primeira vez,
a nova opereta — La teggendi deite Ara*.
cit, completamente nova para o Kio e que
ccalia - de obter o mais brilhante suecesso
nos thea.tros italianos.

Os dois homenageados comparecerão ao
theatro, que estará lindamente ornamentado,
tocando bandas .de musica nos Intervallos.

A opereta que o publico vae hoje cs-
nhecer está montada com grande luxo pela
companhia Vitale.

O libietto é devido a penna brilhante dos
«scrtptores italianos Cario Caretta e Prin-
avalie Lampugnoni, tendo-se elles baseado
numa velha lenda sciciliana. Assim, a accão
desenvolve-se na Sicilia, no monte "delle
..adorne", mais propriamente na povoacSo
da S. Uoneddü. ¦
.Dis a velha lenda que, se na festa da
Madonna e defronte da imagem, um jovene uma moca repartirem entre si uma la-
Nnja e cada um delles comer a sua me-
tade, terio de forçosamente casar um com
o oiitro, no decorrer do anno. Acontece
que Maruzza (Varia Cioana) divide com
Vtnnl, joven pintor (Ciprandi), uma lar-in-
Ja. Um eremtta prediz-lhe entio que elles
se casario fatalmente, durante o anno, poiscomeram, embora por acaso, a laranja _lean-
te da Santa. Apparece, porém, no povoamuma aventureira. Vera de Chably, modelo
(Pina Gioana), que faz andar todos os ra-
pares numa roda viva atrás delia, inclusive
Yanni, que a segue, bem como Tote (Ber-
tini), dando-se engracadissinias scenas. 15
assim se vae desenrolando a acçio, até que,finalmente. Vanni, desenganado, volta as
terno amor de Maruzza, com quem se casa,
confirmando assim mau uma vea a ve-
Iu. a pittoresca lenda,
^)s iscenarios são, ao que nos dizem, um
Verdadeiro deslumbramento, com maravilho-

minensi Jornal, que tiata , entre-outros as-
sumptos de actualidade, da assignatura do
accordo sobre o Contestado, o campeonato
do Remo e o juramento da bandeira pelos
voluntários de manobras.

Encantador é o programma novo quo of-
ferece aos seus freqüentadores o popular
cinema Ideal, cujo proprietário cada vez se
mostra mais inconsavel na organização de
ospectaculos. aurprehendentes. Consta dos
seguintes films: O trust dos diamantes,
possante e vigoroso drama policial, em 6
Intensos actos de múltiplas e varíedas emo-
ções.

Os freqüentadores do querido cinema
íris tiveram hontem as premicias de um
programma dos mais seduetores e impres-
sionantes: O roubo do archivo n. 7, drama
policiai de lances os mais vibrantes; A ten-
talão ê o homem, bello e magistral drama
de aventuras, em cinco suggestivos actos,
durante os quaes o espectador terá -oppor-
tunidade de assistir a extraordinários epi-
sodios.

_ os moradores do aristocrático bairro de
Copacabana tiveram ensejo de assistir ao
mais deslumbrante espectaculo cinemato-
graphico, offerecido pelo conceituado cinema
Americano, com o seguinte brilhahte c
admirável progrdmma: Invasão dos Estados
Unidos, arrojada concepção na qual se yê
a cidade do Nova York em chammas, e o
drama em 3 partes, O ladrão dl dtkt.

A LANTERNA •
SEGUNDA-FEIRA
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CARTAZ DO DIA

RUA OUVIDOR 105il07
" CARIOCA, 38
'* URUfiUAYANA, 33-

LARGA, 176
ESTACIO SA', 59

NICTHEROY .RUA VISCONDE RIO BRANCO 461
calçado que V. S. eventualmente escolher*,.i. ara «ao perder tempo, porque não o '

compra agora ?

0 TEMPO
_}'

DINHEIRO
«a

»«

BRAS1L-ARGENTINA

Theatros
"O amor" (re_s-CARWS GOMES -

ta). A's; 3I4 e 9 3I4.¦ PALACF,.THEATR_ - "_a leggende
dei Arancie" (opereta). Í.Vs 8 3I4.RECREIO — "Vinte dias i sombra" (co-media). A'n 34 e 9 34.í REPUBLICA - "A duqueaa do Bal Ta-barin" (opereta). A's 8 3U.

S. JOSÉ* — "O Carimbamb." (burleta).A's 7. 8 3J4 « 10 >l\2\
* * *

Cinemas
AMERICANO — "O bandido do trem

(drama)i "Os anjos de cortiça" (drama);"Mendiiiante da amor" (drama).AVENia\ — "Os frutos do mal (dra-jr.a): " Universal Journal" (do natural).
í&\ . _PAI,AIS — "Don Juan (drama)!"Eclair Journal" (do natural).

IDEAffy — "O trust dos diamantes" (dra-rea); "Suictdio milagroso" (drama); "Os
homens nSo tèm luizo" (comedia).iJRIS — "O roubo do archivo n. 7" (dra.
_&. ."A tentação e o homem" (drama);"Palácio de Cluntilly (do natural).
ODEON — «Culpa alheia" (drama); "Ti-
gie real" (drama), ¦
„ PATIÍE1 — ''Guerra ao jogo" (drama);"Pathé Journal" e "Fluminense Jornal" (doswtural); "Como se educa em Portugal"
(do natural).

« . •
RECLAMOS

Theatros
Assumiu as proporções de um aconteci-mento artístico, a estréa, hontem realiza-da no Repu-lica, da companhia Caramba,scognamigho.
A linda opereta — "A dttqueza dei BalT_bann" teve Interpretação que mereceu

geraes e enlhuslasticaa applausos do pu-bhco, que demonstro» também o seu fran-co agrado pela rica montagem da peça.Hoje repete-se — "A duqueia dei BalTabarin".
*"O amar", a revista.fantasia que comtanto cuidado montou a companhia dolvden Theatro, de Lisboa, a qual lhe dimagnífico desempenho, continua a attra-ir numeroso publico ao Oirlos Gomes.Hoje, repete-se a interessante e senti-

mental peça, nas duas sessões nocturnas.
9

Sempre festejada pelos applausos do po-Mrco, continua, hoje, em scena, no thea,tro S. José, a interessante peça burlesca— O Carimbamba", do esciüptor AnnibalMattos.
Descrevendo scenas e costumes qne vão

passando dos arraiaes. para os sertões —
."O, Cafimbamba" apresenta uma série

sos effeitos de luz. A peftuesti ricamente SSf__«__-___í 
<yP°3 I)0I'*•!•-¦es• íiel|nente ca.

pesta em scena
A musica í toda ella delicadíssima, multo

EM MATTO GROSSO

Suicídio de um official
do Exercito

Suicidou-se em Aquidauana, em Mat-
to Grosso, o 2» tenente de infanteria
dov Exercito Manoel Antônio Sampaio,
irmão do bravo tenente Gustavo Saiu- gftmma,
paio, morto heroicamente na fortaleza der. O

sentimental, tendo, apezar disso engraçados
e vivíssimos duettos, entre os quaes se sa-
lienta aquelle entre Totó (Bertlni) e Vera
de Chably (Pina Gioana), que foi .fiado
e (rifado em todos os theatros de Itália,
onde esta opereta se representou com parti-
cular exito.

O autor da musica é o maestro italiano
Virgílio Ranzato, um dos mais festejados
cm toda a Itália, pela sua inspiração, deli-
cadeza e sentimento que imprime a todas
as suas producções e que neste delicado •
sentimental argumento tem margem de so-
tia para poder mostrar quanto vale,

.
NOVA PECA NO RECREIO

A companhia Alexandre -_r Azevedo mu-
da bojo de cartaz.

Em primeiras representações, dar-hos-i a
apreciada tronpe a interassante comedia de
Picrre Vcbor — ao díor d sombra, tradu-
cção de Portugal Silva.

A, peça dizem ser escripta eom multo
espirito e ter um entrecho original,

.
OS FILMS DE HONTEM

Como do costume, todos os cinematogra-
phos da cidade mudaram liontcm de cartaz,
e' se porventura nos perguntassem qual
delles se apresentou com o melhor pro-

difficilmcnte saberíamos respon-
Odeon, por exemplo, offcrcce-nos

ricatkrados.
„ Pro-propaganda da Deíesa Nacional, aCanção do Soldado" ser. oantada no co-meço das tres sessões, tendo os militares,
que comparecerem fardados, a 3" sessfio,
o_ abatimento de 50 "l0 nos preços de pia-toa,

'*'¦

Realiza hoje, no theatro _._co, a suafesta artística, com a interessante peça—"Dies Gettliche Lied", (o Hymno deDeus), a applotrdida actriz serihorita Alber-tina Stfser, primeira rfcma da companhia
israelita H. Starr. No espectaculo desta

0 chanceller argentino não sabe
se virá ao Rio

Buenos Aires, 26 — (A. A.) — O
dr. Cvlos Becu, ministro de Estado
das Çs-lações Hxteriores, entrevistado
por alguns jornalistas sobre sua ida ao
Rio, dc Janeiro, etn retribuiçSo á visi-
ta que o chanceller Lauro Muller fez
á Argentina no anno passado, decla-
rou que não affirmava categoricamen-

te ser certa a sua ida, mas que o cun.
primento de semelhante cortezia inter-
nacional seria considerado mui piaus!-vel pelo governo argentino, podendo.muito bem aproveitar-se da opportuni-
dade ora offerecida com a partida dor-
outros ministros do Chile e do Uru-
guay, respectivamente, drs. Henrique
Tocornal e Balthazar Brum.

O dr. Becu acerescentou que a ida
dos tres chancellerea ao Rio de Janeiro,'além de marcar um acontecimento nu
vida politica sul-americana, era, ho-
que diz respeito á Argentina, uma mis-
são muito grata ao seu governo.

Para as creanças
ti OI rachiticas>T_._

As reclamações do commercio
ao Conselho Municipal

Ao Conselho Municipal foi bontem e_ire-
gue a seguinte representação, contra a con-,
correncia desleal que o nosso commercio
fixo está soffrcndo coin grande prejuízo :"Exmos. tis, presidente e mais membros
do Conselho Municipal. — A direetoria da
Associação Commercial do Rio de Janeiro,
proscguindo nos passos que tem dado juntoaos poderes públicos eni defesa do com-
mercio estabelecido e legitimo, prejudicado
pelos' negociantes adventicios, vem respei-
tolamente submetter à alta consideração do
Conselho Municipal, dentro do prazo legal
e em additamento á representaçío que jateve a lionra dc apresentar e a que se re-
porta, pedindo licença nara juntul.a por
copia, as seguintes siiggestõcs ao projecto
que orça a receita e fixa a despesa da Mu-
uicipalidade para o exercido dc 191;:"Art. si. — Substitua-se pelo seguinte:"Aquelle que. nos hotéis, pensões 011 ca-
sas particulares, vender, nor conta própria
ou alliria, gêneros ou artigos de proceden.
cia nacional ou estrangeira, fica sujeito ao
pagamento do imposto lixo de _:ooo$ooo."Parugrapho i° — O iufractor das dis-
posições deste nrtiKO fica sujeito a multa
de 1:500$ c apprchensáo da mercadoria para
garantia do pagamento do que devido for,
revertendo so°{° da multa em favor do de-
nunciante, sem distineção de pessoa."Paragrapho a" — A licença de oue trata
o presento artijto será sempre considerada
inicio de negocio, podendo também ser co-
brada por meio de guia da respectiva
agencia. , ."Paragrapho 3a — Os «oprletarlos de
hotéis e pensões, onde oceorrer qualquer
infracção deste artigo, ficam eeualmeute su-
jeitos i multa de t:soo$ooo."

Oonde se diz:"Agentes ou represrntantes de estabele-
cimentos commerclaes com sede fora do
Districto Federal, aooSooo."

Diga-se:"Agente ou representante de casas com-
merciaes estrangeiras (grandes magazins),
que fazem a venda a retalho s:ooo$ooo.""Paragrapho 1° — O infractor das dis-
posições deste artigo fiea sujeito a multa
de 3:500$ e apprehensão da mercadoria para
garantia do casamento do que devida for,
revertendo 50 .*¦ da multa em favor do de-
nunciante. sem distineção de pessoa."Agente ou representante de estabeleci-
mentos nacionaes ou estrangeiros, com sédc
fora do Districto Federal. 4oo$ooo."Paragrapho — O infractor das disposi-
ções deste artigo fica suieito a multa dc
aoo$ e apprehensão da mercadoria para ga-
rantia do pagamento do oue devido for. re-
vertendo 50 _• da multa cm favor do Ue-
nunciante, sem distineção de pessoa,""Accrescente-se onde convier:"Art. — Os merc.idoW-s ambulantes dc
fazendas, modas, armarinhos, confecções,
, meias, gravatas, cliui__ cupas. cobertores,
roupas feitas para homens ou senhoras,
jóias etc., pagarão de licença a taxa fixa
dc íoo$ooo. ."Paragrapho — O titulo de licença dos
mercadores ambulantes acima indicados dc-
vera sempre sor annexo & respectiva car-
teira de identificação."Paragrapho — Os infractores das dispo-
sições deste artigo ficam sujeitos a multa
de 500$ e apprehonsão da mercadoria para
garantia do pagamento do que devido for,
revertendo 50 .*• da multa em favor do
denunciante, sem distineção de pessoa."

Esperando que essa illustre corporação,
reconhecendo a procedência das suggestõcs
ottenciosamente aqui apresentadas, se digna-

REUNIÕES SC1ENT1F1CAS

0 que houve na ultima sessão
da Sociedade de Medicina -

ei

da tage, por oceasião da revolta de 6 uni espectaculo extraordinário, mostrando-
de setembro de 1893.

Única c verdadeira ciara da qnebradnra on

HERNIÂ
SEM OPERAÇÃO, por meio da CINTA HERNIARIA ELECTRICA doInstituto de Orthopedia Incruenta — Casa matriz. Paris, Buenos Ai-res. Rio de Janeiro, S. Pa_>* rua S. João u. 77.PATENTE 188.893, DE BRUXELLAS — MEDALHA DE OURO DOCONGRESSO DE PARIS

,„.Revendo o senhor Prof. Lazzari ni ir para Europa NO MEZ DE NO-¦.h.Ml.RO para compra de matcral orthopedico, avisa aos numerosos do-entes da Hérnia que o afamado Estabelecimento estará aberto .*_"_' O31 uh OUTUBRO, ás ordens dos senhores e senhoras interessadosconsultando gratuitamente. Apparelhos leves e invisíveis, garantindo umacontenção suave e psneita também das Hérnias as mais volumosas poden-do o doente trabalhar, lazer qualquer exercício, ficando completamentecurado sem operação alguma.
,.„„„". C,C'ar0,"1Ue •a.cní0 uso d? c?xTO do Professor LAZZARIXI fiqueicompletamente ™'*ào de uma Hérnia l-scrotal, que soffria ha longos annos..¦.testando, sua cura, também renovo minha gratidão — Manoel Garcia doAmaral. Untra-mestre da Fabrica de Tecidos "Co.-covado".

, Apraz-me declarar que soffrendo de uma Hérnia antiga, a qual muitofazia-me solircr, tive a felicidade de ficar completamente curado applican-
iaia' 

Saa "•*"r*>v,!Il0sa CIN.TA. Milhões de agradecimentos -Alfredo An-
Largo de S. Francisco, 9 — S. Paulo.

Rio de Janeiro - Largo de S. Fraucisco n. _2Q
Obesidade, ventre «lido, rins inoveis, dores rlieumàticas, sciatica, debl-I_ade_ nervosa curada com especiacs e modernos apparelhos electricos. Re-partição ortliopcdtca para senhoras, dirigida fcor unia dama especialista

q ...Ki)

O CASO DA FAZANDA DE
SANT'ANNA

nos num só programma dois trabalhos sur.
prehcndentes, cujas protagonistas são Ber-
tini e Pina Menichelll, o que torna o es-
pcctaculo um verdadeiro concurso de arte e
de belleza.

Francisca Bertlni, no romance de amor
Culpa alheia, lindo drama que desde 6c_un.
da-feira vem vencendo na tela, com en-
cliente extraordinária os vastos salões da
Companhia Cinematographica Brasileira; o
Pina Menichelll, no grandioso trabalho '_'-

gre Real, empolgante film em 6 actos, em
que a incxcedivcl artista, triumpha, esma-
ga, domina, e cuja reprise foi pedida por
mil pessoas e desejada por um milhão.

O Cinc-Palais, a despeito do infallivel
suecesso da todos os seus programmas, man-
tem a sua norma dc offerecer ao publico
|doÍ3 iprosrammas novos cada semana.
Hontem foi dia.de mudança, e, como sem-
pre, o luxuoso cinema esgotou totalmente
a lotação, quer nas sessões do dia, quer
nas da noite, constituinlo um verdadeiro
triumpho a exhibição do 1° film da nova
série hontem inaugurada. Don Juan è o
titulo deste estupendo trabalho da Caeser-
Film, em 6 actos e 4 episódios; Mario Bon-
nard chama-se o seu interprete principal.
Será preciso outra recommendação? Lem-
br emo-nos somente de que o insigne ar-
tista resurge no quadro da vida útil con-
temporanca a grande lenda amorosa de to-
das as edades. lí' Don Juau que passa, o
desputa dos corações, o vencedor de todas

substituto, no impedimento do dr. Raul a3 múh"M' ." tovc,.„e c 
„.T 

El. ""S6"'0
Martins, julgou improcedente a acção <luer esta 

7mca 
e va"*os. Um **,a par**

c martdou cessar o mandado de roam. conhecer; dois para conquistar;^ um para
tenção, visto como o autor só tem a esquecer o uma hora para substituir..."
posse precária, que a lei não acautcla E no Avenida ? Ali a Brady, a sobera-
com os interdietos. inai me'ga e captivante e altiva artista que

domina, estontea e apaixona a platéa, apre-
senta-se novamente num trabalho sem egual,
verdadeira obra-prima, intitulada Oi frutas
da mat, romance de amor, aventura, menti-
r_, cchio de peripécias emocionantes, man-
tendo o espectador no desenrolar das scenas
em continuo êxtase até o desfecho final,
ttigico e amoroso. E para completar o pro-
gramma exhibe mais o ultimo numero do

1 -ni-.-cr_tf Journal, contendo as mais recen-
ítes novidades mundiaes.

Empolgante também é a programma novo
O prefeito concedeu hontem. as se- <'esta elegantíssima casa que se chama o

uintes licenças cinema Pathé. Exbibindo o a° film da col-
De 45 dias. d profrssora adjunta de leccão de maravilhas intitulada "Le Cocq

AIDEAL^g
Moveis e tapeçarias
I-UA. S. JOSÉ'Teleph. 5324, Central 14

0 juiz annulla a manutenção
de posse

A herança da marqueza^dc S. João
Marcos motivou uma divergência entre
dois herdeiros, dando logar a um piei-
to judicial.

Assim foi que o coronel Sebastião
Betini Paes Leme, inventariante desse
espolio, nllég.hdò ter a posse da fazen-
da denominada Sant'Anna, em Sacra
Familia do Tinguá, Estado do Rio, re-
quereu ao _r. Raul Martins, juiz fe-
deral da i* vara, um mandado de ma-
nutenção contra actos turba-íivos prati-
cados por sen irmão dr. Pedro Betim
Paes Leme.

Expedido o mandado, na fôrma da ' ." classe Ucttha Párolidá Warzen, para D'Or", tem ensejo de apreciar a sednetora
lei, o dr. Pedro Betim contestou o di- tratamento de saude; dc 30 dias, á pro- e v'va mi«s -lorence Reed. no soberbo
reito do inventariante, dizendo não ter fessora calhèdratica Dalila G. Vc'ho da fi!m cra 6 -.,„, dB in!ens_ viJa dramática
elle posse jurídica daqucllas terras, Silva, e a .professora adjunta de _• (; f „„, sublime jj So ie mo.visto como a sua permanenci. na fa- classe Amalia Abramant Porpfell, para -,'-_' , ,
zenda é motivada por condescendência o mesmo fim, c de seis mezes em pro- r"'. £*tr**v*'s da. .*"***: "^.P?".™-*™ p?.f
ou tolerância deste, seu legitimo pro-, rogação, sem vencimentos, á professora ;1 Pasos "3 maçhiavelicas combinações dos
prietario. i adjunta dc i* classe Orlanda Oa Costa jogadores proílssionacs, couliecemos a scen-

Homem Q dr, .Va.» Pinto Coelho, juiz' Kamss. ^ .telha determinante do "pcor ricio". Mas

Licenças na Prefeitura

noite tomara parte na representação, pela; rá tomal-os em justa consideração, prostan
piameira vez, levada á scena nesta capital, \ do assim á classe de que esta Associação é
toda a companhia. O papel de Bella, a' órgão assignalado serviço, aproveitamo-nos
protagonista da peça, está confiad. á bc-! do ensejo para reiterar a v.v. exs. a segu-
neítciada. Dos demais papeis, e-tão In-i rança de nossa mais alta estima e mui dis-
cumbidos as actrize. Eugenia Kraf-.echult, | tineto apreço. — /. S. Pereiro Lima. pre-
A. Castro. E. Pelinsky e actores H. sidente."Starr, I. Silberbcrg, D. Melzcr e I. Lan-
ger.

. . *
Cinemas'

O conceituado cinema Americano, sito
em Copacabana, offerece hoje aos seus
primorosos "habitues" um programma dosmnis grandiosos. Consta elle do seguinte:"O bandido do trem", drama americano,
de lanceis altamente sensacionaes; "Os an-
jos de cortiço", film de episódios os mais
interessantes; "Mcndicante de amor", em-
potgante drama dc amor, em 5 actos.

Varias
...

Pe'o "Ilollandia", chegou ante-hontem de
Buenos Aires o sr. Carlos Biekarck-, activo
gerente da agencia cinematographica "Uni-
versai".

; O sr. Blevarck visitou ns diversas ogen-
cias dessa empresa e conta melhorar muita
o serviço da agencia desta capital, o quecertamente muito agradará aos numerosos
apreciadores dos films americanos.
? No próximo domingo haverÃ, no São

José, esplendida "itaatinée", em que scrâ

Fluminense-Hotel
Keformado sob nova direeção

— Aposentos para eea pessoas —--
O que mais convém aos passageiros

do interior — Preços:
Quartos com pensão 7$ e 8$ooo.

diarior Quartos sem pensão
31 

e síooo diários,
a Republica ao; — Rio de

Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna e ao lado da E. F. C.. — t mim**>

MAO PAGADOR

in o ex-empregado a páo
Adriano Ribeiro, morador em Picda-

de, explora naquclle subúrbio, á rua
Violeta, uma pedreira cm que se cm-
pregam vários canteiros.

No numero desses empregados acha-
va-se o dc nome Cândido Nunes Vidal,
portugúez, solteiro, de 20 annos e re-
sidente á rua Fontoura Chaves, na Pie-
dade. Esse homem foi ha dias despe-

 __ _ dido da pedreira, sem cjue, porém, lhe
feita i petizada uma farta' distribuição de; ifossem pagos òs salários a que tèm
doces e bombons

O popular theatrinho da praça Tiraden-
tes estará alegremente 'preparado, nesse dia»
para á "matinée" infantil.

<Ç A 3 de novembro próximo, o actoiCarlos Leal, director da companhia do Éden
Theatro, de 'Lisboa, realizará, no Carlos
Gemes*, o seu festival, com a revista —
"O 31 . '

'Ilonrinue Alves, o apreciado actor portu-
guez, vae entrar, peta primeira vez, na
feliz peça, creando alguns -papeis, entre os
quaes se destaca o Soldado de Tancos, queInterpretará com a sua correcção habitual.
João Silv. é o creador do policial "31",
Carlos Leal o "17". Só esta trindade seria
uin exito seguro de uma peca, que terá a
nuRmcntar-lhe o suecesso a "ctoile" Berthe
Karon, Elisa Santos, Mcdina de Souza,
-imelia Perry, 'fina Coelho, Celeste de Oli-
veira e todo o conjunto artístico da "trou-
pr" ora installada no -Carlos Gomes.

O espectaculo, que é completo, finalizará
com uma conferência humorística e a sério
sebre o Fado e a Bohemia em Portugal,
na aual tomarão parte, além do beneficiado,
o conferencista. 03 seus collegas Berllic Ba-
ron. Medina de Souza, Tina Coelho. Gra-
cinda Alves, Henrique Alves, João Silva /4 Luiz Bravo. f

. . .

direito. Por isso, hontem, pela manhã,
muito cedo, foi elle ao encontro de seu
ex-patrão, a ver se recebia o que lhe
era devido.

Adriano, porém, que é um individno
máo pagador, não quiz attender ao que
muito justamente lhe pedb Vidal. e,
como este insistisse, enfureceu-se e deu-
•lhe uma porção de cacetadas.

Cândido Vidal recebeu diversas pan-
cadas, ficando com varias cchynioscs
pelo corpo.

Assim ferido, Vidal foi ter a dele-
gacia do 20° districto, queixando-se ao
comniissario de dia.

A policia abriu inquérito, afim de
apurar bem o caso c Adriano Ribeiro
foi chamado a comparecer á delegacia,

1 » _» Um

Massa de Tomate- A me.
lhor è

• da Companhia Manufactora de
Conservas Alimentícias.

MUSICA

O CARVÃO NACIONAL

Experiências cm Bom Jardim
Recebemos hontem o seguitne tele-

gramma:
Bom Jardim. 26. — O commercio

deste logar acaba de assistir _ uma
nova experiência, feita com turfa uni-

CONCEP.TO AGOSTINHO
BARRIOS

O conhecido e apreciado violinista pa.
Tof^neerló dVdSSSfd?^0*^ do £n_nte seccai extnaidaf das .urfeiras da
próximo mez de novembro. Empresa Propaganda Universal. O re-

O ultimo concerto do sr. Barrios, quelsultado foi magnífico, chegando a pres-ee realizará ás 8 horas e meia da rroite, são da. machia à 140' libras.
no salão nobre da. Associação dos Erapre*
gados no -Commercio, deve despertar um
grande interesse entre os amadores da boa
musica, pois os concertos do di. .ineto ar-
tista paraguayo são «empre verdadeiras
festas de arte.

AgostSrfho Barrios organizou para sua
despedida, um e.cellent» programma, na
execução do qual mostrará, mais uma vez,
ao publico carioca, as suas boas qualida-des de eximio violinista.

CONCERTO ESTHER SANTOS

EFFEITOS DA CRISE

Mais duas fallencias
Foram hontem decretadas mais duas

fallencias.
O dr. Alfredo Russel, juiz da i*

vara, decretou a da firma Rodrigues
& Irmão, estabelecida com botequim á

{rua Acre n. 83, que confessou a sua
Realizar-fe-á domingo próximo, ás 3 ho- insolvabilidade.

ras da tarde, no, salão do Club Militar, Foram nomeados syndicos Nobrcga
o concerto organizado pela senhorita Es- Pereira & C. e designado o dia 24 de
__*. -o"'".orLl1"-, cSnerdo .Me 

°0 «^"lbro >**** a °>™M™ dos crc"
___1 tr +W # __¦ HOttS,

r,:««_-- A'___'_:_«_;_. I A outra, de Casemiro Alves Dias Co-- Cinema Americano mcS, estabelecido á rua do HoSpi-
HOJE — Grandioso programma novo, cio n. 118, sobrado, com casa de co:i'.-

fazendo pa-te do mesmo, o emocionante missões e consÍRii.i;ücs, foi decretada
drama americano "O Bandido do Trem", pelo dr. Paulino Silva, juiz da 2*
em segunda "Os anjos de Cortiça", e Tara
i-M-ndUni. .eJ.ra_r"draraa 

"" 5 aCt°3' Es'sa f!r!*la h*vh' {tlf0 eÓncoYdátâ

ttealizou-sc hontem a sessão aeiriáni.
da .oc'cdadu de 'Medicina e drurjis,
a que compareceu regular numero de
associados, sendo debatidas palpitantes-
questões c feitas varias cor.imuiiicaçBee,
apresentando, tam/bem, o dr. Aleixo de
Vasconcellós uma explicação sobre a.
lysio-vaceina, que 'foi lida pclo dr. Ot-
sar da Fonseca e é conceb da aoi M*
guintes termos;"O ves-pertino A Rua, d« saltado
passado, publicou uma carta do ir. Al-
cantara Comes, allusiva a ura medico-
que sc diz co-autor da 'tysio~vaccin<t r
seu ex-socio. Sem declinar o nome,,
teve entretanto o sr. Gomes a intenção-
dc referir-se a mim, segundo informa-
ções que me foram dadas.

Sr. presidente, meus senhores. Não
vos admireis da ousadia tamanha desse
descobridor. Vós todos sois testemu-
nhas de galimatias desse medico, quan-do pela primeira vez aliru a boca
nesta sociedade, com a intenção) de
falar de assumptos médicos.

Ainda estão 'bem vivas na memória
de todos vós as impressões que «lie
deixou dc aggressor impulsivo ao «o»-
SÓ illustre c .presado presidente. __l«
tomou gosto, Colloquemo-not em
guarda.

Conheço-lhe bem a indole e lei bem.
O que vale c o que i.

Fui seu professor de histologia e de
bacteriologia, depois de ter sido coUe-
ga nos'primeiros annos da Faculdade.
Atrazou-se. .Entregou-se ao commercjo,
comprou e vendeu pharniacas frenetl-
camente; fabricou a tinta "'Fixa" d«'
marcar roupa; a "Agua de Juvenis",
para tingir cfrbcllos? a "Tarqulna",
uma marca de pó de arroz e quejandas.

Um bello dia, a conseího de um co--
nhecido, resolveu continuar 09 estudos-.
Foi quando o encontrei de novo. lAole--
dando-me do antigo collcga e sensibi-
lixado nela prova de confiança que jne-
havia dado, nrocurando-tue para lhe
dar lições, conservei-o cinco annos no-
meu laboratório, em minha compai__a,
que elle chamou de feia convívio na
tfocsc que me dedicou.

Approximava-se a época da sua for-
matura, quando iniciei estudos sobre a
sensibilização dos germens da febre-
typhoide, da infecção carbunculosa e es-
treptococcica, com o soro do3 respecti-
vos doentes. 'Dei contas a esta Socied»-
de dos resultados que alcancei, os
quaes foram publicados 1109 Annais.
Naquella oceasião acompanhava os meus-
estudos o sr. Gomes, que os imífando
applicou o mesmo principio á tuber*
culina, com o fim de tralar doentes de
tuberculose. Seja dito dc passagem, o
sr. Gomes não gostava que se falasse
em tubercttlina, porque este produeto-
tinha má fama.

Fui o porta-voz da sua descoberta,
como clle chama a tysio-vaccina, Arran-
quei-o do anonymato propondo-o sócio
dc9ta Sociedade, enfeitei a gralha, le»
vei-o á Polyclinica de Creanças e não
me cansei dc falar por ellc nesta So-
ciedade, cnaltccendo-o.

Onde é que está a mi fé, onde está a
minha jactancia de coautor nessa pi-lherica lysio-vaceina que nem desco-
brimento é sequer. Defendi a tubercull-
na nesta casa, quando o professor ArrI-
goni e o dr. Oliveira Botelho proclã-maram as exccllencias do pneumo/t-O*
rax, no -tratamento da tuberculose. Re-
petidas vezes nesta tribuna, com a mo-
destia dos meus conhecimentos, oecupei
a_ vossa attenção, falando da convenien-
cia d. applicação da tubcrculina sensi-
bilizada pclo_ soro dos tuberculosos.
Nunca omitti nas minhas affirmaçõe.
o nome do sr. Gomes. Dei-lhe toda a
paternidade, nessa mistura de soro
com tuberculina. Limitei-me a apontar
a sua descoberta, Mas, confesso meus
senhores quo fiz mal. Esse moço no
desvario das suas ambições commer-
ciantes procurou-me certa vez para com
elle annunciar ruidosamente nos nosso»
jornaes. "A cura da tuberculose pela
Tysio-Vaccina ".

Achava que deste modo podia ser
favorecido e a clinica sorrir, übjectel
que a reclame não se enquadrava BO»
meus moldes e que era demasiado pre-
coce aquclla affirniação categórica. A
minha renuncia e o meu critério nio
lhe agradaram. Despediu-se e foi Boa*
tar balcão. Deixei-o. Continuei a ob-
servar as vantagen9 no tratamento d»
tuberculose, segundo o principio de
Besredka, da • sensibilização da tuber-
culina pe'o soro dos tuberculosos, bre-
ve, continuei a empregar a tysio-vacci-
«o, a descoberta do sr. Gomes, e aca-
bei modificando-a completamente ji
quanto ás dosagens já quanto á com-
posição.

Com este novo produeto ainda nio
estou satisfeito; prosigo estudaudo con»
o fim dc obter melhor. Não o chamarei ;-',-
nunca minha descoberta, nem com «Ut^ *^
pretendo fazer a minha emancipação, i
sua moda.

Aqui tendes meus senhores o que {
a tysio-vaccina, quem é o sr. Alcantars-
Gomes; c o que ellc ainda será e po-
dera fazer, só Deus o sabe."

Causou sensação a lcifi-.ra dessa car
ta,1 porque o dr. Aleixo de Vasconcellós
é chefe dc laboratório no Ministério d.
Agricultura, onde os seus trabalhos tem
_¦_> efficazcs e proveilOòos e o seu ti-
rocinio clinico é a demonstrarão de sus-
palpável competência.

1e _1 ?—¦
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A LANTERNA
SEGUNDA-FEIIJA

OB LADRÕES NOS SUBÚRBIOS

Uma casa assaltada
em Piedade

Continuam os ladrões a operar co»
desassombro nos sulburhios. não haven-
do meio da policia impedir .1 sua acção.

Assim mais um roubo audacioso se-
teve hontem que registrar na Piedade.
O facto passou-se á travessa Gomes 23,.
rc5idenc:a dosr. Álvaro .antos.

Na madrugada de hontem, esse se-
nhor teve a sua casa visitada pelos la-
drões, que lhe roubaram um gramo-
phone, diversas chapas, „o$ooo em di-
nheiro e algumas miudezas.

Para realizarem o ass.ho. os ladrBes-
arrombaram uma das portas da casa do>
sr. Santos.

O lesado, afim de rehaver OS ohjt-

m
¦ 1

¦m
aSS.-- Dia 

"_>___ 
Dedicado ás fa- «?« seus credores, que foi rescindida, | «tos. roubados, foi á delegacia do «•

ilias de Copacabana; do qual- fará parte visto mio ter sido cumprida. -idist.cto e apresentou queixa ao com-
impolgante film."Gioeonda", posado pela' O juiz marcou o dia ao de novem- «issario de dia, que pronietteu provi-

estrella da Foz Film, Thcda Sara, __ 1 bro para a assemb .%, dencias.
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ou o Exmo. Sr. General Dí. Caetano Manoel de
Paria è Albnqnérqne. presidente dõ Estado,
oüerecen à Assembléa Legislativa estadnal
snhPB a denuncia que contra S. Ex. foi apre- .
SUDIB » uwiuuwa» .-, lf .j-_Jfn-. eslá. a mostrar que ao legislador
KAPtflda á mesma Assemwea em n ne seiem- hcúo não é, nã0 pode «er, o ai-souiau«» terar ni decorrer d0 ,anao fínan-bro de 1916.

controvérsias, nio aüvendo unani-
midadé na ..sua - duração. Reco-
nhece-se, todavia, que essa limita-
ção consulta ..conveniências finan-
Ceiras e políticas, favorecendo do
mesmo passo a fiscalização e à
critica do legislativo e escusa as
leis singulares, a legislação intrusa
e anarchiea de -que é ripo a lei
702, de 1915,. cuja ..gênesis é bem
conhecida, cuja finalidade o povonão ignora. •

O mais' elementar bom senso

' Senhores membros da Assembléa
LfÍÍV4ço neste momento pe-
irante vós para responder por cri-"es 

oue me tòo imputado» a»
denuncia que, contra mim, na qua-
«dade de presidente do Estado jos
foi apresentada por um repTcsèn-
tarrte federal do Estado, o qttal sé
consumiu meu .inimigo e provoew
a vossa solidariedade, que lhe des-
tés contra meu governo.' 

Esse documento pinta nma épo
ca: é um quadro moral, faz a p3y-
chologla inteira desta situação po-
litica que .0 Estado ora atravessa.'poder-se-ia 

tomal-o, por uma Ia
cecia do denunciante, «P'"W ?.
mais astucioso que esta, te.ra ja
produziu, se o caso nao fora dc ex
gema e indissimulavel PWM&

Sois, srs. deputados, uma As
sembléa tomada jda mais forte: emo-
4o mm ^-H^m pmã
partidária; não. P?M-J/|fJ-#^
«or motivo dessa dificuldade ou

ncapacidade ob ectiva:. tendesJ>
- v - --<— das unanimidade^dos os

"males
•parlamentares. Assim, Wresen-
fae», neste momento critico e me-
lindroso da vida do Estado, a von-
tada pr«oncebida a tyrann.a do*
legisladores, que e o "perigo mas
terrível», no dizer dé Thomaz Jef-
'"Não' 

me considero, pois, deante
de juizes: nem vos illudis a respe.
to vós mesmos, que mui o bsri
nercebeis que em vossa alma nao
vfve a flor mystica da justiça. ..uc
é essa isenção de animo, essHsere-
«idade de espirito, que faz da fi-
gura do juiz o apóstolo da lei, o
evangelisador do direito.

Acima, todavia, dc nós todos, dé
vós que me quereis condenar, e
dc mim, que serei o coudcmnndo,
levanta- e enérgica, na «u impo-
neme majestade, a voz da opinião
publica, o juizo. severo daquelles
«me, attentos e imparciaes, nos es-
taô observando fora deste recinto,
além mesmo das fronteiras do ls-
"entretanto, sr». deputados, vos
apresento os meus1 parabéns: ide»,
abrir para Matto Grosso com este
exemplo de tão finos escrúpulos, de
.amanho amor á lei, a grande era
tle luz, de moralidade po.mca,. ue
decência administrativa, de mora-
lidade legislativa, e mostrar ..m
demais Estados da União que, SJ&
te longínquo recanto da Kepuuliç-i,
os representantes do povo sao
exemjioà vivos de civismo e amor

. ras instituições, tódós merecdorCs
ile imitação. ., .__

passou o telegraiiima, incluso ém
original, (doe. n. 3), do qual ve-
reis a complexidade e delicadeza
dos interesses que a supracitada
lei n. 703 veia ferir." Isto um-
bem está na mensagem, claro, ex-
presso para olhos e entendimenta
qne não sejam olhos e entendi-
mento do denunciante,

Nesse telegramma faz o dele-
gado fiscal, funecionario solicito
e competente, amante da sua ter-
ra, ponderações razoáveis, . sensa-
taB, honestas, que em parte fo-
rám provocadas pelo inspector do
Thesouro do Amazonas como
bem se vè do seu contexto, E",
pois, uma allegação capeiosa,, do
losa, desse dolo, dessa má fe qua
lhe acompanha a alma, como a
sombra o próprio corpo do ne.
ntínciante, quando af firma que"suspendi", que me "oppuz . a
execução da lei que, aliás, vnha
derogar a lei orçamentaria para
o exercício de 1915, pela redu.
cção do imposto da borracha.

Estupendo, num deputado fe.
déral...

Informado, pelo delegado fis-
cal do Norte, da maneira por que
o fui que a lei acarretaria'gran.
de reducção na receita, reducção
que seria de seiscentos e iniaren.
ta contos para o exercício de
1916, como so lê no documento
n. 3 da mensagem, e que e o sei
guinte: . ." Telegrarmria dei Manáos —

N. 57 — pis. 190 — 191 —
data *3 — 8 — 915 — horas
18,50, — Virtude ordem pre-
sidente telegramma 29. julho
officio Amazonas pondo çxe-
cução lei 702 junho passado,
Inspector Thesouro acaba re-

• sponder rponderando reducção
taxa exportação suspensão ini-
posto dois vinte seis centesi-
mos ... por cento fomentarão
contrabando borracha Amazo-
tias podendo perturbar relações
cordiaes sempre existiam dois
Estados. Cumpro dever Infor-
mar v. ex. ponderação Ama-
tzonas razoável convindo. equi-
paraçSo imjiòstos evitar-se
guerra tarifas decréscimo ren-
das Mátto Grosso, porquanto
execução referida lei resultará

ceiro por lei como a de que sc
trata, essa ."lei annua" sobre a
qual se assenta a ordem adminis-
trativa, alterando ao sabor de con-

3).màçáo do Thesouro (doe. n
aqui junto por-cópia.

Historiemos, ao de. leve, o caso:
Desde muito, antes ^.rnesmo de

èn vir assumir o governo, chega-
vanvme • denúncias aobre o prece-
dimento do collcctor de Sant An-
na do Paranahyba, que passava
temporadas no Rio e eni S. Paulo,

.genro de um sócio do reçem-falie-
cido presidente do directorio cen-
trai do P. R. C. ¦- .._

Não querendo of ferider melin-
dres. informado officiahnente que
este collector não prestava, de lon-
gá data, contas das suas arrecada-
ções. recorri, primeiramente, á au-
toridade do chefe dá política e de-
pois ao próprio sogro do collector,
afim dé ver se evitava um proce-

venienciás quaésquer a receita ou difnento, official desfavorável ao
a despesa

Segundo Hcrié Stonrm, o orça-
mento "é ora aeto contendo a ap-
provação das receitas' e despesas
publicas". Segundo o código de
contabilidade publica de França,
o orçamento é o acro pelo qualsão previstas ás receitas e despesas"annuacs" do Estado ou dos ou-
tros serviços que as leis sujeitam
ás mesmas regras". A' luz clara
e penetrante destes princípios, se
não pôde negar que a lei 703 vèiu"anarchisar" o orçamento para1915, já em meio de sua applica-
ção, tirando-lhe os : seus predica-
dos de "annuáüdadé" ' e' de "sin-
ceridade" que devem ser colima-
dos nessa operação tão melindrosa
qual ^ a exacta previsão das des-
pesas e receitas — de modo que,
ensina Leroy-Beaulieu: "todo erro,
mesmo o mais leve, num destes
pontos - pode ser uma causa de

déficit" no fim do, exercício,
salvo caso dc haver sido o orça-
mento oiganizado com um exce-
dente eventual considerável", 6
que hão c o nosso caso, a nossa
hypothé5e.

t Pois bem, srs. deputados, con-
siderando que o delegado fiscal do
Norte, conforme os dizeres do seu
telegramma (doe. n. 3 da Mensa-
gem), no exercício dc 1916 esli-
mou em 640 contos o décrcscimcii-

to das rendas em virtude dar ãp-
plicação da lei 702, " segundo cat-
culos baseadrfs no valor official da
producçao do anno passado, mes-
mo sem .considerar a desvalorisa-
ção", parece que se deve concluir
que ao segundo semestre de 191S
esse decrésoimento podia ir a maio
de duzentos contos, representando
um "déficit" provável que viria
romper o equilíbrio orçamentário,
visto como parellclamènté se nüo
fez lei para reduzir a despesa jáorçada, em parte empenhada. As-
sim ficaria, insophisfnavèlmènte,
offéndrda a prescripção da lei
n. 27, de 19 de novembro de 1892,
no seu artigo 8o, que diz, quantoá proposta orçamentaria :"A proposta será sempre organi-
zada de modo que a despesa não
exceda a receita regularmente cal-

fUhcciòíiàrio relapso. Não conse-
gui que elle apresentasse, como

•JS

Cinco são os " itensrt dó famoso
libello regenerador :
Frittieiro — Inexecuçâo 4a lei ou-

mero 702, de-M de junho

Segundo k Nomeação ít cidadão
João tlaptista de Ouveira
Eilho, pára, ent commls-
são, Inspecciohár as cot-
lectorias d o Miranda,
Aquidáuana, Canwo Gran-
de, Tres Lagoas e Santa
Anna do Páránaayba e
agencia do Part» «S de
Novembro.

{Terceiro — Abertura de ereJ.tos
extraordinários para at-
tender ás despesa» c un as
acontecimentos pellucos. ,

Duatto — Ameaças á Assembléa,,
impedindo se» regular
funecionament».

Ouinto — Nomeação d» consultor,
jurídico sen. existência de
verba orçamentaria. n

Comecemos pelo primeir» "iten ,
como é de razão:

Ahi, desde logo sc wae a contu-
anacia do advogado que põe acima
do interesse do Estada • interesse
dos argentarios. .,"E' evidente que • presidente
do Estado não tem cempetencia
para sobrestar na exeençã», de. lei
alguma, da Assembléa Legislativa,
isto é, oppor-se á sua execução.

Nem parece que • denunciante
;é deputado federal... Verdade e
(jue elle bem pouco cuida do» seus
tlcveres legislativos.

Para esse deputado "sobrestar e
oppor-se"... . . , ,

Nada mais futil, sem alcance,
eem lógica, sem raciocínio do que
esse primeiro 

"item" da denuncia,
fiuando se não desconhece qual a
líuncção ou destino de uma As-
sembléa, quando se reflcete, de
animo frio, em que consiste essa
•independência ç harmonia dog po-
ileres conslitucionaes.

A minha mensagem de 21 dc sç-
tembro do anno p. passado, "cuja
ücitura o denunciante ouviu em
ratacio a 19 do mesmo mez, achan-
do-a boa, bem feita e suggerindo-
«ne pequeno accrcscimcnto , de
cuja remessa a esta Assembléa
chegou a scientificar • senador
Azeredo; essa mensagem, que fe-
Jizmente ainda não desapparecera:
que ha um anno dornTu, como ja
dormem outras, o somno do es-
quecimento na pasta da coinnus-
são, que só agora accordou com
o estrepido da filaueiosa denuncia,
foi lida no expediente desta casa
« mandada ás çoiiimissõcs de Le-
gislação e Fazenda, que a prende-
ram, a 22 do mesmo mez (Doe.
numero 1).

Esse docilmcnto, assim preso ou
esquecido pelas doutas commissões
<:ni sua pasta, quasi un» anno, ar-
gumenia com clareza cabal, para
espíritos qu sc nãe desvairam
pcl.i paixão politica, a mais cega
das paixõc3, aquella «uc dá ás
coisas e aos factos a apparencia,
que é toda (lo ponto de vista par-
itidario. '¦;, ,. , , ,

O aspecto da questão ahi foi de-
vida e dctidanieiitc estudade em
rface do nosso conveni» com o Es-
itado do Amazonas, verdadeiro"contrato", no direito civil,. *.*cr-
dadeiro "tratado" no direito mter-
nacional sob q ponto de vista po-
litico, econômico c fiscal.

O denunciante allega i|uc o con-
ienio pereceu desde a homologa-
tão dos trabalhos de assentamento
de marcos pelo aecórdam do i>u-
premo Tribunal Federal, de 27 de
julho de 1912- Mas então era o
caso de não niiiis si- cobrar, desde
a data dessa homologação, a taxa
de 2,26 "|° cantrn a qual reclamou
cm requerimento, que iné ..dirigiu,
como procurador de Asensi « C
,1 eminente "leader" desta casa, 1.
lioslcriormcnte, Corbacho ei C,
em acção proposta contra o Estado
(Doe. 11. 2).

O meu antecessor e vos mes-
nios, neste particular! negligêri-
ciástcil o cumpriiiieiito do dever;
íicm pndicis e deyieis tomar
escusada a lei n. 702, dc 1915.
retardada de quasi tres armeis e
já aitor.i dc tamanha celebridade.

l);i mensagem cè-sc que 0^,1 ict
"não eslava ainda cm execução
filiando assumi o governo, coiu'>
., .-.ífirma, com o seíi desprezo da
.verdade, o dchiinciáhtc; tanto a.5
sim (iue o meu antecessor leve
tuie despachar a primeira petição
dc Asciisi St C. iiue, rcclamáhdn
segunda vez contra o procedi-
mento da nossa Dclni-acia I-iscai
«111 Manáos, tiveram do inau go-
vemo a confirtiiácSo do despa
cho .-interior, mandando cumpri'-

Tudo isto sc ve dos ilorutticn-
tos lis. 1 c 2 que acompanham a
mensagem, onde se iè:"Em secundo requerimento
(¦-doe. 11. 21 nuc me foi dirigido
pelos autores do primeiro. sra.
Asensi & C, reclamando sobre .0
prrtiicdjiiicrito (!a nossa Delegacia
Fiscal, cm iManáos, confirnci o
despacho anterior c desie despa-
cho deu-se coiihecmiento aquella
lrep3rlição fiscal".

Isto não pôde ser lido pelo oc
JBunciailte por motivo do seu cs-

itr.-il»6!!!'.» pliysico c moral.
"Fui então que p coronel I.co-

poldo de Malto3, na ausência do
,'dekgado fiscal cn. Manie* me

culada; c se ao tempo de encerrar-
também differença 640 contos I se o cxercicio apparecer algum
para, menos anno 1916 segun- "déficit" virá na proposta a in-• -' '- dicação dos recursos para oceorrer

a elle".
Recorramos ainda igo-s mestres

em finanças.
A lei 703 reformou a tributação

da borracha, reduzindo essa tribu-
tação.

Pois bem, srs. deputados, ó cias-
sico Jóseph Garnier, entre outros,
ensina, na sua obra "Elements de
Finances", sob a rubrica " Des cdrf-
ditions de réassite pour lcs refor-
mes", que as reformas e revisões
dc impostos "para serem executa-
das em todas as condições dc exito,

do cálculos baseados valor offi
ciai producçao anno passado
mesmo sem considerar desvalo-
rização. Peço vossencia concU
liação interesses Estado se. fi-
atando urgente taxa . máximo
exportação dezeseis vinte seis
centésimos por cento sendo
dois vljité seis chegada
produeto Manáos quatorze aefo
exportação evitando considera-
rccl receita animosidade Ama-
zonas. Mesmo assim Estado
procederá modo liberal por-
quanto annõ' passado cobrou
taxa -máxima vinte e sete e
vinte seis centésimos por cen-
to sete mezes este anno dez e
sete vinte seis centésimos por
cento fazendo modificação pro-
ponho taxa será dezeseis vinte
seis centésimos por cento po-
dera ser reduzida annuálmente
sem desequilíbrio orçamento
caso verifiqne augmento pro-
ducção que cobrirá differença
taxa cobrada menos. Respeito-
sas saudações. — (A) Lcdpol-
do de Mattos",

como é de estylo nas relações en-
tre o legislativo é o executivo, como
ainda agora se deu quando o sr.
presidente da Republica suspeit-
deu a lei orçamentaria na sellagera
tios "stocks" de mercadorias, na
nomeação do dr. Moses para o In-
stitulo de Manguinhos, dei do meu
procedimento, no mais curto praso,
conhecimento a esta Assembléa, na
alludida mensagem e fiquei aguar-
dando que, pelo parecer opportuno
e o tempo da9 commissões de Lç-
gislação e Fazenda, resolvesseis
como julgasSeis mais conveniente
em vossa sabedoria. Assim, proce-
di com lisura, sem dolo dc nenhuma
espécie, antes com a maior-bon fe,
e sem suspeitar que estava assim a
pôr eu mesmo nas vossas mãos a
arma qiíe vibraricis um dia con-
tra mim.

Este telegramma, honesto, ^sen-
sa
do em .-_-...
dos administrativos, foi aqui rece-
bido em 28 dc agosto de 1915.
Lím menos de um mez, sem au
xilio de ninguém, escrevi a nien.
sagem, que o denunciante achoti
"muito boa", «inando a li em pa-
lacio, presentes varias tescemu-
nhas.

Releva ainda notar que, na opi-
nião do coronel Leopoldo de Mat.
los, a «pplicação da lei 702 pode-
ria originar complicações com os
nossos vizinhos em as nossas rc
lações econômicas, sendo que se
não deve ignorar, quando já so
pertence a uma Assembléa Legis-
lativa, o entrelaçamento, a inter
dependência dessas relações poi
entenderem com phenòmenas cuja
interdependência ensinam ob ma-
nuaes de economia social.

E agora, eis que, decorrido um
anno, surge esta tardia e serodia
denuncia, que abala, qtte sacodo
as idoutas cummissões de Legi3-
lação e Fazenda e só açror-i e
deste modo accordadas é que taes
commissões dão a lume o stíu pa'
recer."Ab uno disce omnes"...

Entretanto, recebendo a .men-
sagem de 22 de setembro, a As.
sembléa teve tempo para estu-
dal-a, i'isto como somente encer-
rou os seus trabalhos a jo da-
quellc mez. lí argumenta-se qu»
a Assembléa já eslava nos derta-
deiros dias da sessão, tstu argu
nfento é cão e futil; balda-se des-
de que se reflicta que ainda ago
ru csáa corporação está com. os
seus trabalhos prorogados até 10
do entrante. funccionando ha qua-
çi tres mezes, para nos dar essa.
leis que já conhecemos, de re-
presalias ou de favores pessoaes
E já se sabe que, para "me de-

derradeiro dia do

estatue o regulamento das cpl.lt>
ctorias, os balancetes mensaes.
Foi então que fiz a nomeação do
cidadão João Báptista de Oliveira
Filho, para rião incorrer nos ar-
tigos 26 e 35 da lei n. a3. «os
quaes incidira o meu antecessor e
que dizem textualmente:."Art. 26, — Dissimular ou,to-
lerar os crimes e defeitos officiaes
dc seus subordinados, não proçe-
dendo nem mandando proceder
contra elles: Pena; suspensão por
2 annos. ..

Art. 35. — Subtrair, consumir
oti extraviar dinheiro» ou quacs-
quer bens pertencentes á fazenda
publica;' consentir . por qualquer
modo qtiè outrem se aproprie des-
ses mesmos bens. os extravie ou
consuma cm uso próprio ou
alheio; Pena: perda do cargo com
incapacidade por '.a annos para
qualquer emprego do Estado; por
não querer ainda deixar de cum-
prir os paragraphos, i" e 6» ^0
artigo 25 da Constituição do Es-
tadò. que dizem: , .

Paragraphb i" — Cumprir, e fa-
zer cumprir as leis do Estado.

Paragrapho 6° — Fazer. arreca-
dar os impostos e rendas do Esta-
do e dar-lhes a applicação dctermi-
nada por lei", fiz a malsinada; no-
meação c eis què o denunciante
vérii contra mim, è me denuncia
como incurso no art. 36, " in fuie ,
da mesma tei n. 23, dè 1892, no
qual. em cheio, por multas vezes,
o meu antecessor, tão dadiyoso, in-
correu, como se verá daqui a pou-
co, sem que, para este caso, a ze-
losá vigilância dò denunciante ti-
vésse outro gesto que não fosse o
de "passar recibos daquillo que li-
legalmente lhe ia passar ás...
mãos".

A collectoria de Sant'Anna, ren-
dosa "como era" e "deixou de o
ser", como a companhia isolada,
sob o comthando do celebre capi-
tão Sampaio, era um ponto sensi-
tivo, melindroso, da situação poli-
tica, Bolir naquelle collcctor c na-
quelle com mandante era "não ser
leal ao partido." . .,

Nomeando o cidadão Oliveira Fi-
lho para inspeccionar aquella co'-
lectoria, está claro que meu fito
foi "zelar pela boa arrecadação
das rendas publicas"; nomeando-o
para examinar outras collectorias,
agencias, etc,, pretendi tirar ac-
meu neto Caracter pessoal. O mal
todo "foi ríonicar um opposiciohis-
ta", que tnè havia de dizer a Ver-
dade, tal como ella sc estampou
na "Gazeta Official"... (doe. nu-
mero 4.)

Que esta inspecção era uma ne-
cessidade urgente prova-ò a Ga-
zela Official", dc 23 de fevereiro
ultimo aqui junta (doe. n. 5); que
erá moralizadora, é coisa que sé ve

tuna fôrma adverbial-que se deve
tomar.' como .èquiváieite' léxiéò dê"preferentemehte;- isto é, iehtpfe
ejõe fõr possível, esse serviço será
coinmettido aos empregados do
Thesouro".' " ', ',

O faeto, porém, í-qne urgia a
inspecção em beneficio ià próprio
collector Fontes.-e qtte p Thesouro,
em atraio no seu expediente, não
tinha pessoa idônea disponível, dé
quem me pudesáe aproveitar.

Essa co.mmissão não é "privati-
vãmente" de fuhéciónario do The-
souro, com "exclusão" de qualquer
outra pessoa idônea, que não. per-
tença ao quadro dessa repartição.
Assim è qiié-, sé deve éiiténder, env
bom phrtüguez, o precitado ar-
tigo 97. ¦¦ . . -

Declaro-vos, srs. deputados, que
hoje tenho para mim que o colle-
ctor Fontes hão' tora victima só-
mente dc si; "algo" ainda se pas-
sava naquella collectoria, que era,
como já o disse—,um ponto sen-
sitivo da situação politica — adml-
nistrativa que encontrei no Es-
tado.

Veiamos agora a que' se reduz ,0terceiro "item" do exdruxulo H
bello.

Ali 'sou aceusado por ter .aberto
um credito extraordinário de cem
conto» de réis, para attender. ás
despesas decorrentes da necessida-
de de defender o governo consti-
tueional do Estado.

Está na consciência publica que,
desde o inicio'dò nicu governo, se
tramava contra a minha, autprjda-
de: ou eu me sübmettia ás injun-
cções da politica, que dominava, ou
deixaria o'governo. Nessa trama,
tornou-se figura de destaque o
meu denunciante, que conseguiu a
solidariedade :dfesta Assembléa cm
telcgrrimntas que sc tornaram dc
notoriedade publica.

Por me Mão querer sujeitar,a
disfarçada intimáçío de sttbmis-
são» resolvi pedir uma licença para
me retirar do Estado e, depois,
apresentar a miniia renuncia. A

.devem ser preparadas e crriprehch-! do telegramma que aqui vae por
didas cm épocas de tranquilíidade".

Ora, estávamos em declarada cri-
se financeira; o meu antecessor rc-
conheceu a existência dessa crise
em Mensagem e,' prodigalizando osdinheiros do erário publico, as ren-das do Estado, como se vê dos ba-
lançoí do Thesouro, bem sabia qualo operoso legado que me ia trans-
mittir, com a transmissão do go-verno. Em condições tão claras,
evidentes, do divida fluetuante ag-
gravada, com o funéciònálismo cí-
vil e militar em grande atraso, sof-
frendo descontos do 20 e mais porcento na venda, do seus ordenados,

copia (dòc. n. 6), no qual está cia-
ro qtte o próprio collector Marques
de Fontes desejava que eu mau-
dasse "proceder a urgentes e ri-
gorosas Byndicanciàs para que vi-
rulentas aceusaçfie» não recaissem
sobre sua responsabilidade."'Como é preceito sabido quê a to-
do trabalho deve corresponder rc-
uiuneração, do que todos vós ten-
des provas, razão pela qual mande-
abonar ao deputado Pylade um
conto de réis pela sua viagem aos
bervaes, sa-bendò qUe aqui, nesta
terra de prndigalidades criminosas

este procedimdhto, cuja cordura se
não dissimula, quiz a Assembléa
responder de modo offcnsivo á mi-
nha dignidade.

, Aqui está .a matriz de todos os
acontecimentos, que ora conturbam
a vida do Estado c da qual pro-
inana a celebre denuncia, que des-
de logo Se ànnunciou como uma
ameaça á minha autoridade legi-
tinia. , .

Representante constitucional da
entidade "Estado", como um dé
seus órgãos légitimos, aquelle que"assegura coactivamente a cffccti-
vidade das leis", cumpria-me man-
ter a ordem publica, defender a
minha autoridade hg.il, sob aniea-
ça immincnte e a defesa da ordem
publica, qit« í uina modalidade uà•¦aclividade 

jurídica" do Estado,
sem a qual sé não pôde cpncebel-o
e que "comprehcnde todos os
meios de que elle se serve para
assegutar a "defesa externa e a
"ordem interna", comprehcndendo,
essc3 meios . aquelles que dizem
respeito á "ordem publica e a
"segurança publica", que "é o
conjunto dc . prescripções .que ten-
dem a impedir que a acção de um
ou mais indivíduos sobre as multt-
dões possa ter como resultado a
perturbação da ordem publica ou
o predoniinio, ainda que momen-
taneo, da força material sobre a
autoridade constituída . e, pata
Tobias Barreto, o "Estado é uni
scr-inoral para cuja vida e acçoes
rião existe fora 011 acima delle le-
gislador ou juiz."

Se eii tinha a autorização con-
stánte do § 2 do art. 27 da lei 732,,
dc 6 de outubro de 191S. claro esta
que nüo precisava de me dirigir á
Assembléa para lhe pedir aqúillo
que a lei já lhe haWa concedido.

Examinemos a vacuidade do
"item" n. quatro.

A' ihanidade da forma corre-
sponde béni a inanidadé do fundo.

Ahi se me aceusa porque, ho di-
zer do denunciante, as galerias da
Assembléa " foram oçcupádas por
grande numero de cap'angas arma-
dos em attitude hostil contra os
membros da mesma Asscmbléa. etc.
etc."

Ora, toda 'esta invenetomee não
passa dc allegação não provada, .r

Nem o caso do " habeas-corpus
davamV.sage.vs a parUoulares t^^J^X^^com contratos de obras em 8^ l^M^MEaíaAo !É."^"ü &S allegado

Federal, argu-

O que desejavam os meus ádver-
sarios eta qtte as galerias sc en-

aaniveraarió dó exTwsidentírqüeiehéssem de-gehte sua, cujas armas
mm muito se L a ajuda de ^^tfen ^ge

ueriain a liberdade do insulto ao

mento, chegando mesmo a ser res-1» ft M !4$3Í7J , °.ue se pagava a
cindido, com prejuízo para o Es- i somma minguada de 1:7008000 pe-
tádo, que pagou 3o contos de réis 1 l°s enfeites do pal^jo^n^.aia.^ao.j
ao contratante, o das do grupo cs- 

-....».
colar de Corumbá não era de ju-diciosa po"'' ' ...
ameaçada, ei» conseqüência
guerra ainda vigente, pelomento do'"mercado de Hamburgo i coisa
para a liossa borracha, cujo im-
posto entra na lei da receita na
razão do quasi 50 •|*>.

Era esta reducção a obra quefaria a execução da lei 702, cuja
execução não "suspendi" pela ra-
zão de que não estava a lei cm

diciosa politica reduzir a receita já I 500S000 a Fausto Pereira "peja quem
ameaçada, em consenui-rn-ia da I viagem que fez ao sul do bstaao ,. «'""„„¦-,- .,,„. . ,.._ . eritica-

feclS refiectindo que não fizera ¦WS.,Ki«.*^»tfc(i«*'.
o meu antecessor com o aos seus desmandos trlbunicios

¦nrcstimnso funecionario federal | Se deixaram de comparecer is
Sympí."Ô«io Obínpio Cavalcante sessões, sob pretexto dc ameaça,,^
Lins maíidando que se lhe abo

execução, quando assumi o gover-

nasse a ninharia dc soo$ooo "para
sua viagem do Rio de Janeiro .a
esta capital" ; "achando que se pa-

_, gou • muito pouco ao advogado ad-
-. ministrativo, meu denunciante, pe-

fizeram porqtié isto lhes convinha
aos fins coliniados. Não podendo
transformar em clandestinas as «es-
soes, que são publicas pela letra
do Regimento, chegaram a obter
ouvintes rio próprio elemento offi-
ciai, que lhes ia garantir a liberda-no do Estado, a iS dc 

""ajoito 
do 'a rescisão .do contrato dc água. y-Yfãae'st: dÍ7Ám privados

,„ie ,TO8™u,u„, u«...T, r- 
anuo passado como approuvcá in, «goto P«» •'«»«»»™ *BfBr '^n.Zr?co ia 

"oío 
que visa-

libello,
que me pretende fulminar para que ! constantes
volte a quadra vcuturosa em queíhc não foia<m poucos nem mesqui-
nhos os. proventos.  , ... ,

Esta douta Assembléa. :só agora mmM?M$& W$& ! do meu denunciante a brigar com o

(docs"'nV. 7*e 8) arbitrei em .... ' n. cinco - o que sc refere á no-
600I000 a paga ou remuneração Ç^^SS^SL^Is*
dos serviços do cidadão João Ba- : verba na lei do orçamento

Ainda aqui-está o "puritanismo

estudando o assumpto > minha | meu h?»^° ?JU^ deu
mensagem, e minha, eo-re, por ne- tano do Intreior aebm que ae , 

deslnando3 do meu anteces-
gligencia, por omissão ou por dolo ser de soosjooo, expeuinuu «f.»iw
ou má fé para fins politicos incon-1 sentido a sua ordem de pagamento j stw^
fessavcis e premeditados.

.*. ja
pôr , irá até o
anno.

Haveria, quiçá, nlgum, damno
ou prejuízo para o erário publico
da inexecuçâo da lei -02, de tão
preclara estirpe é memória?

Absolutamente, nenhum.
O imposto .prosuguiu cobrado

pela lei orçamentaria quena outra
veiu "revogar", quando o annr
financeiro já estava em meio.

A ilifferença a mais dc J "1° e
ainda a taxa de 2.26 "Io decorren-
te do accordo 011 convênio fiscal
de 29 de outubro de 1904, iippro-
vado pela lei 410. dc 22 dc sc-
lembro dc 1905, foram arrccn-Ii-
dos. recolhidos ao Thesouro do
Estado. Aos interessados, como
Asensi & Comp., e.outros,, aos
quacs favorecia a lei 702 é que

I compelia proporem a accão dc
restituição daquillo que illegal-
mente lhes fora cobrado. Conde-
ninado, o Estado praticaria aeto
dc vulgar honradez resumindo ás
partes aquillo que, indevidamente,
lhes tinha tirado das algibeiras.
como pretenderam Corbacho & C.

Segundo é corrente em "direito
orçamentário", a lei dc orçamento
ou "lei de meios", que vige por
um prazo certo c dctenninr-.do, e
uma "lei annua". Para o seu
período dc vigência se fazem "pre-
vilões dc receitas e despesas', so-
bre as quaes o governo basca a
sua acção administrativa. A esti-
inativa de sua receita c despesa,
visando o equilíbrio orçamentário,
dando a impressão da situação 011,
como dizem outros — da activi-
dade financeira — deve prevalecer
pelo período da lei. isto é — o
"\-uulo financeiro", que é bem dl-
verso do "cxercicio financeiro .
Esta limitação de período.-tnais ou
menos largo, tem sido objectq dc

Esse "enipeaclichient", que me
vinham preparando é uma farça
que me niio desdoirará jamais n rc-
putação, más que ahi ha de ficar
como o derradeiro redueto de
ódios, de paixões e, sobretudo, de
interesses inateriaes inconfessáveis.

Kccapitulando :
a) E' falso que mc houvesse"opposto" á execução da lei

702, dc 1 dc junho dc 1915.
Apenas " sobrestei " nessa exe^
cução por motivos que levei
ao conhecimento da Assembléa
pedindo-lhe uma solução. "Op-
por-se" é cin boa linguagem
vernácula "não perniiltir".

b) E' inverdade que a lei
precitada já estivesse em exe-
cução quando assumi o gover-
no, como tudo se vê dos do-
cuiueiitos juntos á mensagem,

t) A precitada lei vinha per-
turbar a lei orçamentaria, re-
duzindo-lhe a receita de cer-
ca de 200 contos de réis no
2° semestre de 1915.

Vejamos agora o segundo "item"
dn denuncia.

Neste "item" sou denunciado
porque nomeei o cidadão João Ba-
ptista de Oliveira Filho para, cm
commissão. inspeccionar collecto-
rias c agencias fiscaes do sul do
Estado, por aeto n. 99, de 23 de
novembro de 19^5 e, por aeto 301,
de 23 dc maio ultimo para a ins-
pecção das collectorias de Livra-
mento, Poconé, Cacercs, Rosário,
Oeste e Diamantino, sem verba or-
çamentaria, arbitrando ao nomeado
a gratificação mensal de oitoccnlos
mil réis — vencimentos mensaes,
na expressão da denuncia assim
comincitcndo "um crime contra a
guarda e applicação legal dos di-
nheiros públicos ".

"Risutn tenenlis" !
Mais unia vez é bem certo o :
" Qucs. vult perdere Júpiter de-

nioritat".
Como aqui o licroe de inquéritos

se dôe pelos exactores em vez dc
se doer pelas arrecadações nones-
tas...

Tambcm, srs. deputados, exanu-
nac o biihuiço do Tlu-souro de 19U
c 1915, aquelle já definitivo e esle
ainda provisório.

Como eram de gáudio os tempos
para o denunciante 1

Esses balanços já estão cm mãos
das honradas coinniissõcs de Le-
gislação e Finanças desta illustra-
da Asscmbléa. Ahi vereis como
"se guardavam e applicavam .legal-
mente os dinheiros públicos":
indo, cm grossas importâncias,
para as mãos, sempre limpas, do
denunciante, que, só pela rescisão
de uni famoso contrato, recebeu"dez contos de reis"; ahi vereis
(doe. n. 3) que, somente para pa-
gar a publicação (le artigos na im-
prensa do Rio de Janeiro, em dc-
fesa do governo do meu anteces-
sor, o denunciante recebeu a ba-
gateila de cincoenta c nove contos
de réis, quasi o custo do Albuni
graphico, de cuja applicação legal
se esqueceu dc apresentar, do-
cumemos", cen-o. sc vê dai infor-

ao Thesouro. aqui appcnsa por co-1 ^.que^os 
tampos mudaram,

pia como doe. n. B-A Havia tempo que elle já nem sc
i- i „„,. «.=>•, ml- i quer cobrava o Estado os telegram-

Ora, ninguém dirá que, esta ¦ nu , a .. 
^ passava no5 amig03 ç cli.

nha providencia sam dos ™'f£ cnte',,"Tratando dos seus 
"variados

da boa adtninisiraçao, numa ter- . . .
ra tão abundante em dinheiro negócios: havia um anno que elle

intermediário entreia ,au "*"'""-"--•• „„,„ „„-i.; não era mais o intermediário enire
que o meu an eoessor sem verba ^^ j^ è
orçaincntaria para a co.n,ra do ^ rfo ,,„ Eslad ia c.
Álbum Stanhico corto p.ira a ae importâncias depositadasuma casa a um seu Cuniaao...jb „.„i,.i~,i,„.n,„. h.-im--ir os.nestes estabelecimentos bancários.

Aquelle formoso rosário dos ba-
lancetes mensaes da casa, Sam-
paio. Avelino é> Companhia não
continuou a ser tesado no meu
governo.

Esses balancetes mostram quanto

uma , .
nas vésperas de deixar o governo,
gastava 80, no primeiro caso e 110
segundo ntais de 10 contos.

A' propósito do Álbum graphl-
co: o meu ex-secrei:irio, coronel
Manoel Escolastico Virgiuio. ain-
da deve ter em seu interessante .
afchiío a carta que lhe escreveu eram bellos aquelles tempos e uto
a 20 de dczcmbdo do anno findt,, re a glândula mamai do Thesouro
o meu denunciante, pedindo-lhe, j do Estado.
loco no começo do cxercicio cor-1 Pedi, srs. deputados ao Thesou-
rente, que mandasse pagar a Fe- ! ro esses balancetes, caso isto vos
liciano Simon os 55 contos, que agrade, e Vereis que gáudio, que
ainda lhe são devidos, pela venda folgança a que se acabou a 15 de
do Álbum, pedido que fazia "para agosto de 1915. .
servir "um amigo a quem devia j O de que ja vos posso informar
muitos obseqit.os", dizia o presti-
moso advogado administrativo nes-
sa carta.

A aceusação deste "item" é,
pois, uma allegação que ine não
desabona: ihi está a prova da

é que, somente da precitada casa,
de janeiro a agosto de 1915, lhe
passara pelas mãos a somnia dc ...
i6:23i$43o.

Parecia até que era agente com-
prador do Estado...

Prosigamos.
Toda lei deve ser a expressão

verdade que dos abusos, por esso I dc uma necessidade social; não. se
que eu queria acabar com abusos
em beneficio do Thesouro. ••-'

tempo, o meu denunciante sc não
doia, antes, elle os queria como
estavam sendo praticados em lar-
ga escala. „.

Não houve no meu aeto ,in«
tenção criminosa".; demos, porém,
que houvesse ¦— o que está v.si-
vel, patente — é que, se prati-
quei um crime, foi para evitar
um crime ainda maior, do
eu tinha certeza e, neste

legisla, onde ha tento nas aeções!
só pelo gosto, pela -comichão de
legislar e avolumar, inutilmente, a
legislação do Estado.

O legislador de 1912, pela lei
n. 597, de 15 de junho, crèoti, no
laccanisiuo dos serviços do Esta-
do, o Consultório Jurídico.. O meu
antecessor, bacharel sabido em

qual leis e jurisprudência, nomeou o
caso, dr. Freitas Couiinho, que foi o

não *=ou criminoso, conforme o primeiro consultor jurídico do Es-

?í°flo\ri-0d,f0 
I>C11",' Para8raPh0| Cliceando ao governo, lem as

Nomeando o cidadão João Btffei J° ex-presMcn.e, achei-me
ptista de Oliveira Filho para ins-
peccionar a collectoria dc Sairia
Anna, resultou (pie, em telegram.
ma que ine passou cm abril, o
collector Fontes me conimunicou
que recolheu 40 contos, dos s*
que tinha cm seu poder, á casa
Viseu, mais tarde recolhendo os
quatro contos restantes, o primei-
ro recolhimento que fazia, desde
que íôra nomeado, sc me não en-
gano.

IC nem pôde ser um argumento

I cm embaraços, tive necessidade de
- preenchei- o cargo, embora sem' verba òrçamcriiaria. Era meu pru-

posito defender o patrimônio do
Eftado lã" ameaçado pelos advo-1
gados administrativos, como muito _
hein sabe o meu denunciante que, 1
cm carta ao ex-sccrctario do In-1
terior. que m'a mostrou a .24 de;
novembro ultimo, cm palácio, pc-:
dia os seus bons ofíicios. de|lc |
coronel M. Escolastico Virginio,.
pára que, "sem demora*' e mais,
ainda "cm beneficio do bom nome

Um desses telegrammas ,é Ao meu
esjrerto dénúHtííme, ^tjue, mais
adéante,' ^inda há de apparecer
èm.ecènà, "pugnando pelos.intéres-
ses da" tefra ém que nasceu e na
qual vae próàperando viçosamente.

Entre "ás inforrhàções officiaes
de que a admihütração-publica se
serve pára soiver ás difficuldades
que sé lhe deparam, estão a» dos
"corpos consultivos, e technicos,
como foi reconhecido pelo Con-
gresso Internacional de Sciencias
Administrativas, reunido em Bru-
xelias em junho de I9«t, onde o
Brasil se fez brilhantemente re-
presentar pelo dr. Viveiros de
Castro; é dò qual naturalmente
vv. eex. têm cabal conhecimento.
No BrasÜ extinguiu-se o "Con-
selho de Estado" e foi creado o
"Consultor Geral di Republica ,
pelo decreto 907, de 2 de janeiro
dc 1901, Já se pretendeu mesmo
crear o "Conselho Federal" pelo
projecto n. 357, de 23 dc dezem-
bro de 1910. .

O consultor jurídico, entre nós,
existe em vario» Estados, com a3
suas funeçõe» propria3 c distin-
cta4 dc órgão de informação,

Examinae o doe. n. 2 A que jun-
to pbr copia, e que é o parecer do
dr. Freitas Coutimho, sobre as Ce-
lebres terras do Araguaya, cuja
historia complicada o denunciante
bem conhece, como advogado que
¦aqfii veiu pleitear a sua petmuia
por terras 110 sul do Estado.

Houvesse o meu antecessor se-
guido o alvitre do dr. Freitas Coiir
Unho e se não haveria consummado
ó escândalo estupendo que çsta na
memória, dc todos que se íntercs-
sam pelo patíHnonio do Estado.
E não ésó isto, srs. deputados: no

município de Santo Anionio.do riu
Madeira existe um pleito cuja fa-
rejo" já começou e.do qual,penso
que o denunciante pôde. dar-vos no-
ticias. E' o caso que d. -Christina
Magdalena de Quadros Carvalho
comprou ao Estado 50 lotes de ter-
ras, cm hasta publica, no *Kio Can-
deias sendo ella "hereo-confiante
e preenchendo todas as formalida
des legaes. Acontece, porém, que
por aquellás bandas existe um ta
Josino Fernandes de Lemos que
também pretendeu aquellás terras.
O meu illustrado antecessor, júris-
ta conhecido, " mandou annullar a
venda feita cm hasia publica dos
taes 50 totes e vcndel-os a Josino
Lemos, que nãò é "bereo-conftan-
te", e isto nela razão de que a com-
pradora faltava autorização do ma-
rido para adquirir as referidas ter-
ras, tendo ella, aliás, sido sempre
representada' por .6eu marido em
toda a questão desde o inicio, con-
vindo ainda advertir que d. Chns-
tina Magdalena. por escriptura pu-
blica, foi "autorizada a exercer to-
dos os-actos de commercio, r.a for-
ma do art. I.! n. 4. do código
commcrcial", e o "commercio sc
tem, na technica juridica, por uma
dupla operação: "compra e venda
consiste principalmente na permu-
ta de mercadorias; essa "permuta
é o " facto commercial por .excel-
lencla". D. Christina Magdalena
recorreu c pediu-níc reconsideração
do douto despacho do meu anteces-
sor e mais uma vez, senti neçessi-
dade de um "consultor jurídico ,
què, ao mesmo tempo, não fosse
um "advogado administrativo .

Por cópia, junto aqui o doe. nu-
mero 13 que é o parecer do dr-
Otilio dá Gama sobre esta trans»
lhice, que não é do meu atrapalha-
dò governo.

Que bonito pleito não será este
para o Estado, cujos interesses
nunca menoscabei antes sempre
me desvelei cm defender como te-
nho podido. .

Abri srs. deputados, a vossa con-
seiencia e olhae para dentro dcl-
Ia...

Não a fecheis assim para a nma-
gem.da justiça, para as vozes da
verdade... ,

O zelo femcntido, o falso zelo.
nada edifica de bom c de estável,

Que è que valem os ordenaio.'
annuaes dò consultor jurídico
quando, com um só parecer, elle
pôde livrar o Erário publico do
prejuízo de dezenas c ate centenas
de contos ? .

E para terminar, aqui ponho
debaixo dos vossos olhos argutos,
sobre as famosas terras,, do Ara-
guaya, a seguinte carta,- que está
com a firma devidamente reconhe-
cida . , „ _,"Cnyabá, 9 de julho de

1915. — Wmo. «_,, fl°n0
Martins Babica. — Só açora
me é dado a opporttintdade
de responder as 6uas cartas
de 21 de abril, 7 de maio e
14 do mesmo mez.

Nada podia responder, vis-
to como um dos proprietários
das terras da fazenda do
"Bvacinho" não 6e achava
aqui é o outro o sr. Trinda-
de havia fallccido, como é do
scu conhecimento. Foi l-re-
ciso prinieiramemlc tiocarmo»
correspondência e só agora é
que estou apto para lhe res-
ponder sobre o nosso nego
cio. O amigo o deverá en
terceder-se directamente con,
o meu irnião dr. Oscar da
Costa Marques, deputado fe-
dcral, residente á rua Pay1,
sandú n. 90, Rio, de Janeiro,-
e .com elle combinar a me-
lhor maneira para eífectuai
o negocio. Nestit data eu cs-
crcvo-lhe uma carta narrando
tudo quanto temos ajustado
c autorizei-o a receber a
opção da venda das turras,o
combinar com o amigo aquil-
lo que melhor julgarem. O
.proprietário da fazenda esta
áotüülinente 110 Rio, por isso
será muito faeil acertarem
tudo ahi.

Envio ao meu mano Oscar
instrucções completas a esse
respeito, de modo que elle
representará a minha pcssoi.
podendo o amigo uanr par»
com elle da mesma franqueza
que tem para commigo.

Quanto á informação que
o amigo pede sobre a fazen.
da Araguaya. cuja descripção
enviou-me, passo a dar-lhe.
.Essa fazenda é de propric-la-
de do Estado; acha-se silua-

da un linha divisória entre
este Estado c o de Goyaz,

. situada á margem esquerda
do rio Araguaya.

Arca medida e demarcada
— 46 léguas quadradas.

Não é exacio que a estra-
da de ferro passe pelas ¦ suai.
terras, ao contrario fca mui.
to distante, parecendo que
houve um equivoco da parte
informante.

Terras — são dc boa qua-
lidade e muito bem servidas
de aguadas excellcntes.

O Estado vende essa fa-
zenda por 300 contos mais
011 menos. O comprador re-
ceberá iimnediatanicnte, o fi-
tulo de propriedade, visto co.
mo ella está medida c de.
marcada,

E' uma boa propriedade.
Tão logo receba esta deve

escrever ao meu mano Os-
car sobre o assumpto da fa-
zenda do.."Braciu!'.o".

Sem taials subscrevo-me
com attenção. (a) — João
da Costa Marq-.ics."

Como se vê, a carta é do enlâo
secretario da. Agricultura a uni
agenciador de negócios, que se de-
via entender 110 Rio com o depu-
tado, irmão dn signatário d", car-
ta, Oscar da Costa Marque», aue
é parceiro tio meu (lenu.ic nine r.a
sua campanha de moralidade admi-
histratiVa do meu gòvo.ni).

Ahi se fala em " nosso negocio"

cumstanola que concorreu! du foi
allegada páía *rfár?PSho de causa
ap advogado de Alcântara, o meu
sagaz 

'derjjnciarite, quando pei-
teou a vantajosa, permuta, contra
os parècerés. do director de terras
e do consultor'jurídico. , ,

•Ém Mensagem 
'que vos dirigi, a

15 de maio ultimo, quando inicias-
tes os vossos trabalhos legislativos
deste anno, usei de linguagem
franca, explicita, tudo dizendo com
clareza»

Nesse documento, alludi 4 no-
nieação do consultor jurídico, dan-
do a razão dessa nomeação e pro-
puz medidas que ainda voa nao
mereceram attenção.

Ainda não vos pronunciastes so-
bre essa Mensagem e.eis-que o de-
ntínciante põe-se, tólloba.se a
fèntc das vossas commissões per-
manentes para apresentar essa dc-
u.n...i .á, seijt lornia nem senso

legai, que a mim menos deslustrJ
infama .do que a quem a ipre-

sentou. Precipitado, elle quiz ser
a nropria assembléa pronunetan-
do-se antes de vós prpnúnoiardes
sooic a Mensagem de 15 de maio
ultimo, a propósito, da. qual ouvi
estas palavras sacramentaes. do
paragrapho 20 do artigo 8o, do
vosso Regimento, que assim diz :

 "A Assembléa tomarq, na de-
vida consideração o exposto na
mensagem do poder executivo"

Essa denuncia ficará valendo
pelo vosso pronunciamento. Alu,
o meu denunciante quer . o meu
afastamento do governo, por ttm
"empeachement". como o meio le-
gal de me "demittir" do cargo que
honro c no qual sirvo minha terra,
com proveito para ella, com sacri-
ficio para mim, defendendo o scu
patrimônio, que vinha tão mal-
baratado. defraudado, que, sómen-
te ao cidadão Fábio Monteiro dc
Lima, .official dc gabinete do sc-
cretario da Fazenda e de ordçm
desie, "para attender a diligencias
policiacs de caracter reservado,,
foi entregue a quantia de reis
116*4595800, como consta do3 ba-
lanços appensos a esia resposta,
dos quaes se vê que, por sua vez,
o denunciante também fazia- bont-
ta figura e erá bem aquinhoado
na distribuição dos dinheiros do
Estado, para fins diversos.

O "empeachement", como mc-
dida politica, visa a "protecção do
interesse pubiico"; no caso, po-
rém, de que se trata, invertem-sc

os papeis: esse "empeacltement
instrumento dc ódios, de paixões
incontidas, que nascem do interes-
se particular ou partidário, contra-
riado pela minha acção governa-
menia), defendendo os interesses
do Estado.

Que cuidadoso zelo vera a ser
esse que agora irrompe contra
mim, quando é certo e esta do-
cumentado ofíicialmente que .0
meu antecessor praticou ps maio-
res abusos do' poder official, man-
dando pagar pelo- Thesouro . . .
7823000 pelo jantar que offcreccu
ao coronel Cândido Mariano; . . .
1:7-5$ooo, por "artigos ; compra-
dos para os festejos realizados
no dia do seu anniversario! 60
contos de réis pela sua defesa na
imprensa do Rio, dinheiro este re-
cebido pelo meu denunciante e de
cuja applicação explicita nâo pres-
tou contas até hoje. E tudo isto
elle fazia, ^por lealdade" ao par-
tido, cujo órgão, "O Debate , ti-
nha o seu pessoal pago pelo The-
souro, na importância dc . . . •
4!28o$ooo, de salários atraza-
dos", como se este pessoal fosse
também do quadro administrativo.

Que monstruoso parasitismo par-
tidario, que arrancava dos tribu-
tos do povo até 2008000 para a
comnra de uma coroa, que foi
depositada no túmulo flo dr.
Amancio Ramos." .

A .5 de agosto, assumindo o
governo, encontrei a verba Even-
tttaes" elevada de 80 para 225 con-
tos de réis, o que motivou a minha
Mensagem de 23 desse mez, pe-
dindo-vos um credito supplemcntar
de 40 contos, incorrendo o dr.
Joaquim A. da Costa Marques no.
art. 36 da lei n. 23. de 16 de
novembro de 1892.

Todos esses desmandos eram
"lealdade ao partido" é ficavam
muito bem e aproveitavam rios
fins do meu impolluto denuncian-
te, que, pelo tempo em que elle»
eram praticados, ainda não sentia
esse prurido regenerador Com que
elle — desabusado adyogado ad-
ministrativo, levava 10 contos ¦de
rei» pela rescisão de um contrato
de que o contratante havia desis.
tido.

E' falso que eu houvesse pra.
ticado abuso do poder official e
me tornado '"indigno do loargo
que exerço"; é falso que eu ne.
gligenciasse o cumprimento do
meu dever, antes por cumpril-o,
como o tenho entendido, é que
ora contra mim «e desencadeia
essa campanha inglória, fcmcnti-
da, mascarando fins immoraes.
E' falsissimo que eu haja prati.
cado accão incompatível cora o
decoro, com os melindres do car-
go que occuoo. Justamente o que
tenho feito é impedir e reparar
abusos, deíraudaejõcs do Erário
do povo, ouc vinham sendo pra-
ficados'!

Abuso do poder official com-
metteu, varias vezes, ò meu an-
tecessor, ora demittindo, remo-
vendo funecionarios desrespeitan-
do mandados judiciários, violan-
do a liberdade do voto, fazendo
tantas outras coisas, que bem
mostram até onde alcançava a
sua "lealdade política"!

Abuso do poder official, infra,
cção criminosa da lei, escândalo-
so patronato politico, praticou
mais uma vez o meu antecessoi
quando nomeou o cidadão Joa-
quim Amarante Peixoto de Aze-
vedo, então mero estudante, por
aeto n. 1.301, de 11 de maio da
1915. para o cargo de inspector
de Hygleue Publica, nos termo»
seguintes: — "Aeto n. 1.301. O
doutor presidente do Estado re-
üulvc nuiucar o doutor Joaquim
Amarante Peixoto de Azevedo,
para exercer o cargo de inspector
dc Hygiene do Estado"; (doe.
n. 14).

Entretanto, o "doutor" Peixoto
de Azevedo somente apresentou
a sua These á Faculdade dc Me-
dicina do Rio de Janeiro, em 4
dc junho, defendendo-a e "só en.
tão recebendo o gráo de doulor
em 4 de julho."

O escândalo não podia ser
maior; traiava-se, porém, do fi-
lho do então presidente do dire>
ctorio do P. R. C. c o meu an-
tecessor timbrava em ser ''leal
ao partido"!...

Q|ipunhá-sc, cntjrctanto, n esse
escândalo o dec. n. ?g, de 18 dc
março de 1K93, que regulamenta
o serviço sanitário do Estado «
diz, no. seu art. 40:"O inspector geral de hygiene
será de livre nomeação do presi-dente do Estado que ta rimem no-
meará, sob proposta do' mesmo
inspector, os delegados de h.vjfté-
ne; devendo a nomeação de todos
esses funecionarios rucair em ei-
dadãos -"graduados em mediam
por qualquer das faculdad s med.'-
cas da Republica". O grypho me
pertence.

Decididamente, aquelles tempos
fazem saudades...

O que, todavia, é também muito
certo é que. fazendo ensa nonu-a-
ção, o benemtirito ex-presidente
incorreu no a.rt. 25 da precitada lei
n. 23, que estatue :

Art. 25. Prover em emprego pu-¦blico pessoa que notoriamente não
reunir as qualidades legaes, de-
mittir empregados nu funeciona-
rins fora dos casos ou sem a ob-
scfvíincià das formalidades estfihe-
lecidas na lei: — Pena : perda do

S»»ssss»tSss»aSa»siSi
sem quebra da mesma solidarieda-
de, conforme, af firma freqüente-
mente, se reservou o direito de ag-
gredir com palavras c afetos quasi
a totalidade dos nossos amigos pa-
ra quem serenlos uma válvula de
dcsaggravo expondo ao paiz etc,
etc..."

Desse documento, vê-se que o
denunciante, mais uma vez inver-
teu os papeis: em vez de aguardar
que. esta iliunrada e patriótica as-
sembléa rompesse fcm opposição ao
meu governo, é, elle qiiem, com o
sestro de ser válvula de escapa-
mento, toma a dianteira, encabeça
a reacção c anarchisa o Estado.

Válvula dé escãpamento dos di-
nheiros público», eü-o agora vilvu-
Ia de.... désãggrávo...

Não ..se percebe como eu fui
àSsim tãò aggrèssivo, visto como,
ainda muito recentemente, proce-
res do partido eram attendidos por
mim cml seu;, pedidos.

Certo, não raro tnc faltava a pa-
ciência e ò bbm humor para fazer
certas coisas, attender certas pre-
tcnçSes ' e ter conhecimento de
abusos, que desejavam ficassem
impunes.

E' as?im que, cm palácio, a 10
de setembro do anno p. passado,
me faltou a paciência quando o
meu denunciante, exhiblndo um.
telegramma. interessava-se para que
eu encarregasse o debutado para-
naense Luiz Bartholomeu da vinda
de cearenses para o Estado, vindo
um general, que se reformaria,
como agentev do sr. Barcholòincit;

Fiz ver então que era aos rc-
presentantes do Estado, e não ao
deputado pelo Paraná, que cum-
pria se encarregassem desse ser-
viçar . ; . .

Faltou-mc a paciência, ainda
cm palácio, quando o deputado
Anicéto Botelho mè entregou, par*
que eu a estudasse, perante varias
pessoas, uma petição de Asensi —
que ahi está, sob outüo aspecto,
na Asscmbléa.

Não me faltou, porém, a pacien-
cia quando, pleiteando o denun-
ciante a concessão a Luiz Banho-
lomeu de cem mil hectares de ter-
ras ás margens da liapura-Corum-
bá, em minha casa pedi-lhe que je
contentasse com 50 nul, cedendo
outros cincoenta mil aos meus
escrúpulos.

Faltou-me também a paciência
quando o denunciante e, o coronel
Caracciolo, reccm-fallccido chefe
do P. R. C., insistiam para que
eu, á custa do Thesouro. montasse
á "imprensa do partido".

Faltassc-me ou não a paciência,
fosse eu ou não aggrèssivo, a ver-
dade i que (does. ns. 16 f 17)
ainda recentes são os pedidos que
me fez o ii^-.uem que mais se
devia doer pelo partido, o presi-
dente do seu directorio central:
o de 'Director Geral da Instrucção
Publica para o te» S*iJro_."";
Kuhlmann, e o de Delegado Fiscal

cm Manáos para o seu lilho, dr.
Emílio Amarante,

Quem tem queixas e aggravos
não anda assim a fazer pedidos, de
tamanha significação politica, a
quem sc attribuem taes aggravos.

« • *
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COMMERCIO
Rio, 27 da outubro de 191c*

ASSEMliLÉAS CONVOCADAS
Comjunhia Força c Luz Norte d»

S. Paulo, dia 3.1, 4 s hora.Novembro :
fabrica dc Fumos Brasil, dia 1, it2 noras.

CONCOKnENCIAS
AXXUNCTADASj

Direetoria Geral dos Correios, rateB acquis.çao de Lma lanclia a nazol»
na, dia 30. 4s ; h-ras.

AuinuiiDiraçáo dos Correios do F.%.
tado do Kio de Janeiro, pira o fome-
cimento de material, dia 31. 4» 4horas.

Lloyd Brasileiro, para a venda do»
cascos dos v-tnores kstrdli e ürion,
dia .],. ás a lioras.

Novembro.'.
Estrada dc Ferro Contrai do Bra.

sil, para o fornecimento de carvão de
torja dia 4. ao liieio-dia.

Estrad, de , Ferro Central do llrasil,
oara o fornecimento dn objectos de cs.
criptorio, exocuiente c typagrapbia.
dia 6, ao meio-dia.

Deposito do .Material Sanitário do
Exercito, para o luniecimento de arti-,
gos de expediente, ailvcnticios material
sanitário de paz e eucrra. de cirurgia
dentaria e de veterinária, di» 6, ao
meio-dia.

Direetoria Geral dos Correio», para
o» serviços de conducção de malas r
de collectas da correspondência nesta
capital, dia 6. ás 3 hora».

lístradi de Ferro Central do Brasil,
para o íoriiecimcuto de matéria»» di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

Estrada dc ferro Central do Brasil,
para fornecimento de utensílios e ar-
tigo» diversos, dia 8, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc ferro c outroí
metaes dc fundição, dia 9. ao meio.
dia

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc ferramenta.
e ferragens, dia io, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de tintas, óleos,
drogas e artigos «cmelbantes, dia 11,
ao nicio-aia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
paru o fornecimento de limas, para-
fusos e ponta» 1'ariz, dia 13, ao meio.
dia.

Eitràda de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de inateriaes de
construção e artigos semelhantes, dia
14, ao meio-dia.

Repartição dc Águas e Obras Tu-
blicas, oara o fornecimento -dc mate-
ríaes, objectos dc escriptorio expedi-
ente. forrauons c artigos diversos, di*
14. ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o íi rncciincnto de inateriaes de
illuminação, electricidade e automo-
veis dia 10. ao meio-dia.

Direetoria Geral dos Correios, par.i
a aequisicão de 20.000 malas para
correniioudcncia. dia 20, ás 3 horas.

Muito estirada iria esta resposta
se cn quizessé aqui fazer a bem
conhecida psyehologia ío denun-
ciante, que manteve boas relações
dc amisade commigo (doe. n. 1.8.1,
até o dia em que tive de lhe diri-
gir um telegramma, pedindo in-
formações sobre certa quantia, que
havia recebido, conforme m o dis-
será o meu eic-secretario do I-nt*!-
rior, ao lhe mostrar éu, para que
providenciasse, o telegramma *l*i
29 de setembro, no qual o senador
Azeredo me pedia ordenasse o pa-
gartiento de 3 contos de réis ao
" Paiz", pela publicação da derra-
deira Mensagem do meu anteces-
sor. ,

Esse advogado administrativo,
que está afflictb por me ver fora
do governo, paira encaminhar os
seus negocio» perante a asscmbléa,
já está sobejamente conhecido,
dentro e fora do Estado.

Até a policia Já lhe sabe bem o
nome e façanhas, na capital da
Republica: só a "Atlântica" deu-
lhe celebridade. , , . _ ,

Essa denuncia nSo é uma salva-
ção do Estado, é um salyaterlo <Ic
interesses mios, ruína, què offcn-
dem-* moral, onde quer que ella
exista. Esse processo tumultuam,
affrontosti, ignóbil, è ilina " ven
dcttá" corsa, que só podia sair
desse deputado federal, que quer
fazer fortuna sem escolher os
meios.

Não vos esqueçaes, porém, srs.
deputados que "nunca fica na ihis-

toria umá grande injustiça sem um
grande castigo", no dizer de E.
Castellar. -

Cuyabá, 15 de setembro dc 1916.
Caetano Manoel do Fatia

e Albuquerque.

J 
"A IÃVOUBA"

Acha-se publicado o numero de
julho desta exccllente revista, or-
gão da Sociedade Nacional de
Agricultura. .._

Tres pequenos contraban-
dos de meias e

campainhas eieciricas
Os oificines aduaneiro» Carlos José

Vieira, André Henrique do» Santos
e Álvaro do Nascimento appreliende.
ram tontem, nos posto» fiscaes exis-
tente» entre os armazéns 17 c .18 do
Cies do Porto e na praça Maua. tres
pequenos contrabandos, todos trazidos
oceultos «ob as vestes por estivado-
res, constante»: o epprehcndido pelo
df-ficial Carlos Vieira, de ?; Pa/es
de mela» dc seda: o pelo official An-
dré, de oito campainhas eiectrica», e
o pelo official Nascimento, de 24 Pa-
res de meias, também dc seda.

a * mm w

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia de José Teixeira, dia 31.

á 1 hora. ¦ ¦— •
Novembro:
Credores dc Oliveira e Vasconcel-

los. dia 1 ás 3 lioras.
Fallencia de João da Silva Guima-

rães, dia 10 á 1 hora.
Fallencia de José Bittencourt d.

Souza, dia 13, á 1 hora.
Credores do Mcircllcs e 1'ercir»,

dia 16, ás 3 horas.

CAMBIO
Honlcm este mercado abriu esta.

vel, corr-ndo, para os saques as taxa.
de 1251.1a e 12 3I16 d., esti comente
no Banca do Brasil e para o mez de
dezembro.

A» letras dc cobertura achavam col-
locação a 12 9J32 d.

Pouco depois da abertura o merca-
do tornou-se ainda mais estável, vigo.
rando para o fornecimento dc cam-
biaes, as taxas dc 12 «l.|J c I23ji6d„
e para a compra do papel particular,
1 de 12 0I12 d.

Durante o dia o mercado enfraque-
ceu, sendo feitos o» saques a 1251.12
d., o a acquisição das letras de co-
bertura a laiUd.

O Banco do Brasil conservou, para
05 vales ouro a taxa de . 1 7I8 d.

Os netroclo» conhecidos foram de
pouca monta, fechando o mercado cm

- calma, virorando, oara o fornecitncn-
to ce camblacs a taxa do .«'.sl;12 d.,
• para a -ompra do papel particular, a
de laiUd

Foram affixada» nas tabellas dal
bancos :

A 90 dias:
Londres. . . . ,. 12 t|iS a 1: sl.ii
Hamburgo • , , $745 $;jc
Paris. . . ¦ < $712 $720

A' vista i
Londres. . i .. ii 13I16 e 11 3t]ja
Paris $720 $735
Hamburgo . . . $750 $755
Itália. ...,,.- $617 $638
Portugal. . ,- . .: C$845 3J034
Nova Voru ... 4$iqo 4$-*77
MontcvMéo . ,. 4$.ioo 4S500
Hespanha . . » $855 $8114
Buenos Aires. '. 

1S862 «$875
Sulssa. ..... $800 $815
Vales do café. . $720 $721
Vale» ouro por ¦ i$ooo. -*. 2$27<

LIBRAS
Os soberanos foram cotados a ...»

»o$]5o e 20S400, ficando com vende-
dores a este preço, e compradores aa
do 2o$3So.

Caixa de Conversão
porto & o.

SSo quem melhor ágio pagam.— AVENIDA RIO BRANCO, 49.
•LETRAS DO THESOURO

A» letras papel foram cotadas ao»
rebates de 5 ila e 6 ila por cento, fi-

cando com compradores conforme a
data de omissão, aos extremos de 5a 1 por cento e sem vendedores dc-clarados.

PINTO, COPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de
café.

CAPE'
MOVIMENTO DO 

'MIÍROADO
Kilos Saccas

Existência em 24. de tarde . 303.475Entradas cm 25:
E. F. Central. , .72.140
E. F. Leopoldiu». 440.640

valido a se contrapor a nomeação do Estado", se pagasse ao dr. Car-, cm "melhor maneira para cífc-
do cidadão Oliveira Filho, o arti,
go 07 do Reg. que baixou com o
decreto n. 49, de 7 de dezembro
de 1893, o qual diz assim:

"O presidente do Estado pode.
rá mandar inspeccionar quando,
julgar nccessar.o, qualquer repat»
tição 011 estação de arrecadação
estadual, abonando gratific.iições

valbosa. portador da carta, como I ctuar o negocio" — e mais adean-
procurador de Riclimond Guima-1 te "podendo o amigo usar para
rães, na qual o denunciante di;:ia COm elle da mesma franqueza que
o Estado ser devedor dc 40 con- tem pnra commigo. "
(os de réis á American Commcrce i Depois vem á scena a lazenda
Còtripány, desde .1903. Ainda mais, do Araguaya que o Estado "ven
srs. deputados, para evitar ma:or . de por 1Q0 comos majs „„ „lcnos".

Qne tempos c que costumes 1 ..prejuízo ao Eüajo", o mesmo dc-
nunciante achava que sc devia an-

ou ajuda de custo aos emprega- m)ilar o aeto do meu antecessor
dos do Thesouro, aos quaes espc> sobre a celebre questão do mesmo
cialmente será còmmettido I esse Richmond, no Tapajóz, questão
serviço." que eu rcso'vi "resalvando os di-

Oue o presidente tem a facui-; reitos do Estado", sobre a qual
dade de fazer a nomeação sem peço vossa aitenção para, os tele-
proposta de quem quer que seja, gramnias juntos por cópia (does. _.,__,_._. „.». anuellas 10^5abi está claro no art. 97; que ns. 9 a te), que aqui apresento; em grande parte, aquellás terras
elle é juiz da opportunidade, não j para que ."Ia forage saiba como estavam pecupadas 
ha contestar. ¦-¦'-- -—— --

A expressão "csrecialmcnts" e

' Bal.ica t-nganou-se e quiz reatar
a negociata, sem perceber que "03
tempos estavam mudados, par-i
peor. já se vê."

E nessa negociata, pelos 300 con-
tos de réis, andava a má fé do

| cx-secretario, que bem sabia que

por terce res,

Participam-nos os srs. Vicente
Oliveira & C, da Casa Rieken,
que mudaram o seu estabeleci-
mento commcrcial do n. 58 para
o n. 57, da rua Sete deSetem-

bro. defronte do predio antigo.¦ .<¦* —¦ mm» .

O leilão de hoje na
Alfândega

No g-aarda-môrla da Alfândega ha-
verá hoje, ao meio-dia, leilão, das se-
truintes mercadorias appreliendidas co-
mo contrabando: meias de seda. para
homens e senhoras, cartas de jogar,
botões de madreperola. pistolas, cha-
rutos italianos, crepe da China e vi-
filio». m a 1» » »

GUARDA GIV1L
Por portaria do chefe ,de policia

e proposta desta inspectoria foi no-
meado guarda civil de reserva Olyra-
pio da Cunha Caetano.

-Total
Embarques em 25:

E. Unidos. . . . 3.304
Rio da Prata . 450
Cabotagem, . . 300

10.213

373.688

4.054

Existenci-i em 25, de tarde . 369,.6.14
Entraram desde o. dia 1 de julho

«té hontem, 1,022,256 saccas e cm-
barcaram cm egual período, 820.(167
ditas.

Hontem, oste mercado funecionou
desanimado com escassez dc procura
e vendedores, tendo «ido effcctuados,
durante o dia negócios do cerca dc
3,000 saccas, ao preco dc QÍsoo, a ar*
roba, pelo typo 7.

A Bolsa de Nova York abriu com
a a 12 pontos de baixa.

Passaram por Jundialiv 58,300 «ac-
cas, e entraram, por barra a dentro,
1.212 ditas.

QUEM PERDEU?
Foi rentettido ao chefe dc policia,

para o conveniente destino, um leque
de cor preto, encontrado no Patace-
Tli-iatre peto guarda ide 2* classe
n- 58.i; _

Debaixo de outra encadernação,
queriam que eu fosse o texto con-
tinuado e consagrado do codige
político e administrativo que esta-
va vigorando contra o direito, con-
tra a moral, cm beneficio exclusi-
vo de r.ma aggreiniação partidária,em desproveito e dàrhriò dos legiti-
mos interes--' -1-. Estado.
V'. • * t

Do tctegraiiimá expedido do Rio
pelo meu denunciante c o seu par-ceiro ao "O Eslado", a 28 de ju-nho ultimo, aqui junto por copia
(doe. n. 15), se vê que o autor
da denuncia resolvera reservar-se"a liberdade de critica cm relaçãc

Participam-nos os srs. Albino
Velloso, Franc-sco José Soares de
Lima e Jo?é Ferreira de Araiijò
que organizaram uma sociedade
-ara o commercio (le madci-ni e
maieriaes, sob a firma Velloso,
Lima & C, á rua S. Pedro, 269,

9$8oo
9S50»
Q$20e
8$90u

SANTOS
Em 25:

Entradas: 48.831 saccas.
Desde i°: 1.028.474 saccas.
Média: 41.159 saccas.
Saídas: $s,072.
Existência: 2.491.207 saccas.
Preço por 10 kilos: 5$6oo.
Posição do mercado: estável.

Lage Irmãos communicam que
cotações de café são as seguintes:

Typo» Poi 15 kilos

io$8oo
¦10J500
¦Io$joo

9S900
9$6oo
9$.100
9$ooo

liai

se resolviam assumptos tão gra-j que j^ã tinham preferencia, "ipsolao governo do general Caetano de
ves, sob a pressão de pedidos. I fado , para a sua acquisicâo, cir-1 Albuquerque, assim como »t ej».

COTiRliTO — Esta rep-irt ;ão expe-
dirá malas pelos scíruintes paijuetes:

Hoic:
Knv Baibosa, nara Santos, mais por.

tos do sul, e Montcvidéo, recebendo
iainressos até" ás 8 lioras da manhã,
cartas t^ara o interior até ás 3 \\2,
fdem/com porte duplo c carta» para o
¦ext^rífir attí Ai o.

Garonna, para Santo* •» Rio da
Pr.-íta, reíebcndo imnrcçío5 até ást 7
bor.is da manhã, cartas para o interior
até ás 7 1I2, idem com porte duplo e
para o exterior oté ás 8.

Amanhã:
Itassucí. ipara Viçtoria, Bahia, Ma-

ceio e Recife, recebondo impressos ate
is 5 horas da nianliã, cartas para o
interior alé ás 5 1I2, idem com per-
lo duplo até ás 6, c objcclos para re-
gistrar até íi 7 hora» da noite de

1 hoic

Comtnunica-nos a Agencia Geral
das Cooperativas Agrícolas do lista-
do dc Minas l.craes :

I Cafés do sul e | Cafés dc outras
I oeste dc Minas | procedências

£ I Communi I
E-i I

Côr Ciminum Côr

n$u29 a ,
icS-^3 a ,
t0*417 a
10S110 a ,

o»üo4 a

I iiSocq a
I mSr^.i a
I i6$^I7 a
| ioSi10 a ,
I. o$So.l a -

Observações
Jfcrcado, calmo.
Paula S649. .
As nmlidades acima fte 7 n:io aconv

rânham relativamente aos preços.

ASSUCÂR
F.niradas cm 25! 6.93.1 s-iccos.
Dcile 1": 144.493 ditos.
Saldas cm 25: 2.456 saccos.
Desde i°: 63.558 dilos.
Existência cm 26, dc tarde: 216.14»

saccos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES—"co crvstal .... S;ió a S«n
Crystal amarello . . . $460 a $480
Mascavo. ...... $360 a íjoo
Branco, 3 »orte • • • $600 —
Mascavo * t . « . . $440 » M'
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CÃES DO PORTO
¦f 'ítelaclo do» vapõrei « embarca-ç5ei.que se achavam «tncado» 

'••

tüéiTdb Porto (no 'trecho entrejue i Compagnlo -Uu Port) a» dia
aT'de outubro de 1J16. i» io hora», da manhi. .!...,.

,'jumjizs"

EMBARCAÇÃO •

CLASS»

f, carvão
2
3
4
5
6

í-;

«açIo ttous

«MUvaçSts

Chatas.... INacionaes

• • -.

• ••

• ••• -.¦•-••

Vapor..
Chata..

Pot. 9 IChatas.,
. Slag. (Chatas..

P. io Vapor..
io ]Vapor..

¦ P. ti |Va|.or
ii
iS

16—8
17-8

¦-' 118—8
. P. Mauí

Pontao,

Vapor.
Vapor.

Vapor.

..[Nacional •

..iNacionol ."I - —'

..INacionae»

.. (Nacionaes

...[Nacional .
, ..(Italiano...
...[Nacional
....[Nacional

Nacional
Francez ,

Inglez

• ••

• ••••'

IDiversas

{«'ÀtiâiK.'.'.'.'.'.
("N.ji"

Diversa,
Diversas
"F!acéÍns'e\.V
"Maiella"
"Cubatão
'Esperança"..

• ••••• ••

l&Puru',;;......
["Amiral V. d,

. • 
Joyeuse'

Vasari*.

Vago.
1 Vago,
Vago.

JVago.
IC|c. do "Araguaya"

I Vago.
Cabotagem.
[C|c do "Araguajra"
Desc. da gen. da

tabeliã II.
...Exp. de manganês,
..ICJc. dc div. vap.
JVago.

I Cabotagem.
IRcc. carne confet,'Desc. trigo.

Cabotagem.
Vogo,

I
..JVago.

ALGODÃO
Entradas em 25: t.71; fardo».

I Desde 1°: .13.917 duos.
| Saidas cm 25: 852 fardos.
! 'Desde 1°; 12.234 ditos.'Existência cm 26, de tarde: 6.557-'fardos.

Posição do mercado: firme.
COTAÇÕES

Pernambuco. . . . . . Nominal
K. G. do Norte Nominal
Parahyba Nominal

Jazida degraphite
Compra-se uma. Ding-r infor-

tnes do local, preço, condições ge-
racs, á caixa do correio 911, Rio.

BOLSA
Hontem, a Iloisa iiinccionou anima-

da, porém, sem desenvolvimento dc ue-
gocio, realizados.

As ajioljci-s geraes, ficaram firmes;
ns do C. do lbeaouro, na Mineuus,
ras Muniçipaes» as ucçòes do liauco
Commercial e as das .Umas S. Jero-
iiynto, sustentadas; as do Uanco do
llrasil, as das 'ferras. as da Kedc Sul
Mineira, as das loterias e as das Do-
cai da llahia, munuuns; os a;tolices
ile C. de li. de berro, em baixa c
as Populares, frouxas.

V1ÍNDAS
Apólices:

Provisórias, 2, 4. . . . 8io$ooo
Geraes de 1:000?, I, 1, a 8s;$ooo
Dita, idem, 2, 3, a. . . 828S000
Duas mem, s. 12. 2<S,50,a 8308000
(O. uo furto, 1, a, . . 9.15S000
<-', ue r,. dc tferro, 4, 5.

10, io, • • Bi7$ooo
IHt.is idem, 10,5, 20, a. . 818J000
Ditai idem, 5, a. ..,'. . . . 819S000
Ditas idem. 37, So, a. . . 820S000

'Ditas idem, 5, 21, a . . , 8228000'.Ditas 
idem, 12, 15, a. • S.-,j?ooo

O, do Thesouro, 3. a. . . Ü22$ooo
IMunicii-.ics de £ io, port.,

S, 
IXtas dc 1906. port.. 50,

fDilas de 1914, port., 10,
30, a....."

Ditas dc Deito Horizonte,
300, .' .

1E. de Minas Geraes de
1:000$, 5, 

K. do Espirito Santo, de
.1:000$, fi °|-, 3, 5, a. .

3-1. da Rio (4 ?(?), 50, a.
Ditas idem, 3, 5, 9, 10, a.

Bancos :
Lavoura, 7, 10, a. ... .
IDito, 43, 53, 
<.otnmercial, 3, a, . . . .
ilrastl, 4o, a. ..... »
Dito, 5, 

Companhias:
Terras c Colonização, :20o a
IDocas de Simos, 40,' a. .

Debentures:
Docas de Santos, 10, 40,
. 35, 'ioo, 292, 

OFFERTAS

aissooo

¦93$ooo

1SSS000

l55$ooo

8os$ooo

7oo$ooo
8l$ooo-
t>2$000

i_o$ooo
1405000
i6a$ooo
200S500
2oijooo

yíooo
45S5000

205$OOO

'Apólices
Geraes de 1:000$.
O .do Porto . . .
C. de lí de Ferro
C do Thcsouro .
S. da Baixada . .
Provisórias. . , .
Judiciaria ....
Ji. do ¦ Rio (4 °1°)
E. do itio, de soo..
nom

Dito de M. Geraes
Ditas do E. Santo
Municip.. de igofi.
Ditas nom. . .
Ditas dc 1914.t10.-t.
Ditas, nom, . .
Dito de 1904 . .
Ditas de 1c.14.port.
Ditas dc Bello Ho-

rizonte. . . . .
Mancos:

Commercial • • •
Hr.-.sil ,
(Lavoura.. . . .
Conunercio. . . ,"Nacional. 

• • • »
Mercantil ....

C. úe Seguros:
Brasil
Minerva* » , , •
Garantia
Integridade. . . .

Estradas de Ferrai
M. S. Tcrouymo .
Noroeste
lloyaz. ....
'Rede Mineira. . .
Norte do llrasil. •

C....de Tecido*:
Brasil Iuciíistíiai •
V. Industrial. . .
S. l-'elix
¦Alliança
Corcovado. , ¦ .
Fctropolitana , . >
S. P. de Alcântara
Carioca
America fabril. .
Máf-cense ....
Cof. Industrial. .
Jl.uif. Muminruse
Cometa. ....
Tijuea . . . « •

Ç. Diversas:
liceus da Bahia. .
D. de Santos, 110111.
Ditas ao uort. . .
Loterias
T. e Carruagens .
Centros Pastoris .
Helli. do Maranhão
iT. e Colonização •
Mcrc. Muilicrpa'1 •
Mcih. 110 Uiasil. .-

Debentures:
Doca sde .Santos .
America Fabril .
Itrasil Industrial .
Tecidos Carioca. •
Merç, Municipal ,
Pr..),-. Industrial .
LManuf. Fluminense
Antiirctic.1 l\mlista
Tecidos Aliança .
S. I-. de Alenntara
¦Ind. Campista. . .
R. U. S. Paulo. .
Tecido»^ Magéense.
Industrial M vieira •
ü-oin Víistor. . ." •
liiihq Sapopemba .
Tijuea
N. Costeira,. . .
S. Felix
Cervejaria Dralntia

Vend.
8.15S000
otjosooo
í)-0$000

8i3$ooo

82S000

8I0ÍOOO
70050ao

188$ .00
ÍQOJOOO

320S000

iCoSooo

164$000
20ISOOO

, r.*;o$oo
I7S$ooo
iSõSOOO
212S000

40S000

27$500
4o$ouo

33$ooo

6o$ooo

Comp
830S000
940ÇOOO
817S000
8238000
810S000
StoSouo
8io$ooo

8i$ouo

43ef'«o
803S000
6t)5SOOO
192M00
IQíSOOO
I87J500

3'5$ooo
3155000

Nova Yorlc • e escs.. "Rio de Ja."
neiro" 14

Maceió e escs., "Capivory", . 4
Ca.láo e escs., "Orita 5
Kio da Prata, "Walte". .... 5
Pelotas e, escs., -"Xtapacy". , 5
Caravdlas e escs.. "Ara.-suahy". s
Rio da Prata, "tfrisla" 6
Arjoiju' e escs., "Itaituba". 6
Natal « escs., "Itapema". ... 7
Porto, do norte, "Maranhão". 8
Rio da Prata, "Luiziana". .--.. '¦ 8' 1 f. «¦'«'¦w.i " '

Gottas Virtuosas tlóu"'.
Curam Iicmorrlioidcs, males do ulero,
ovarios, urinas e a própria Cystitc.

LOTERIAS

¦^j^g^j^^^ :4'V'^-^-to^:H W^.Ut*a>^
mmmmmmW t?m>xf.;». m

DR. GARFIELD DB ALMEIDA-
Director- -do ^Hoep. :S. Sebastião.
Docente da Fac, chefe do servi,
ço da Lip (C a Tuberculose.
Res.: S. Salvador fia. Cons.: 7
de Setembro 176,'Tel. 607, Sul.

DR. GIWLHERME EISENLOH»,
trata da- tuberculose por processo
especial tendo conseguido a cura
radical «tn centenas d« doentes.
Pratica' o processo de "Fornalini".
Cons.: r. General Câmara 26,

DR. OAMA CERQUEIRA - CI.
medica de adultos e dé creança,.
Gynecologia e via, urinarias. Res.:
R. N. S. de Copacabana (Sai-(Tel.
S. 1684). Consultas du 12 ii 14
lis. Chamados a cualquer hora.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorio: rua da Assembléa, 83,' re-
6ÍdenciaL R. Riachuclo, 332.

DR. HENRIQUE ROCHA — Adjun-
cto do Hosp, da Misericórdia. A*-
«istente da Polycl. das Creanças.
Com. das 11 as 14 hs. e chamados
a qualquer hora do dia ou da noi-
te, na R. S. Luiz de Gonzaga 06
(Pbacm. S. Luiz).

DR, HILDEOÀRDO DE NORO-
NHA — Clinica em geral» Trat.
especial da blcnorrhagia. Con,.:
Sete de Setembro n. 99, sob,, ás 2.,.,
4a». e 6as., das 2 i» 4. Res.: Gon-
çalves Crespo 25. Tel. 1581, Vilia.

DR. MARIO DE GOUVEA — Cli-
nica medica, partos e mol. de se*
nhoras. Con,.: R. 24 de Maio fi,,
sobr. (5 is 6), ás aas., '4»«. ¦«
sextas-feiras. Res.: r. Bella Vis-•Uso (E. Novo). 

'Tel.' 16,, V.
DR. PIMENTA DB MELLO —

¦ Consultas diária» (excepto is 4as.'feiras). Ourives, 5; a» 3 horas.
Res.: Affonso Pcnna n, 49.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
cialidades: moléstia, de estômago,
coração, fígado e rins. Cons.: r.
dos Andradas 52, sob. .(das 4 is
5 lis.) Tel. 173G N: Res, rua N.
S. de -Copacabana 900.'

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Casa de Misericórdia. Doen*
ços do pulmão, do coração e do,
rins. Cons.: rua José dos Reis 30.
A's 11 hs, Res,: rua Engenho de
Dentro n, 182.

DR TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças internas, especialmente das
creanças. Tel. 1555. Central. Uru-
giuujana n. 3.

ÔíilXlOA MEDICA, MOIiES-
TIAS DAS SENHORAS,

SYPHILIS

CAPITAL FEDERAL
fiesutno dos prêmios do planon. 215 renlisada em 26 outu-l>ro de 19:0.

PílEMlOS DE 20:000$ A 1:000$
17936 vend. Pernamb: 20:00iiS0O0
«___>'? íiÜfJOSUüOi§i?il  iíomm
S»? 1:0008 00
5W4 l:0iWW00

PP.EMIOS DE 20OÍO0O
Í5S73 S1Í86 B3271. 5S9II3 ¦ MU8
»7 33782 4(1321 6W18 4Í28233lá5 4507 45127 30.1.2 47U78
3ili90 DS163 .B7U92 3271 56713

PRÊMIOS' DE 1OÒ80OO
102:4 2;'316 2C566 361"6 4ftS27
4600:1 23736 26136 4230'.) 45106

7413 41011 UÍ7H7 42163 34202
B88M 14457 12113-47033 CD07
12225 43,-92 B7771 5967 4^4
474011 16784 fOllR) 461175 52873

51133 6002S 52251 27286
APPUUXlMAVÕEí,

ewi7 o baú -. lojsooo
lil-IZENAS

17031 a 17910
63371 a 05380,

CENTENAS
17901 a 18000 
65301 a 65400.

Todos 03 numoros terminados
*m'S6 tôra.4$'-0ii

Todos os namoros terminados
em 6 tôm 2S exceptuando-se os
terminados em 36.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

.0 director-assistente, dr. Anto-
nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O dirçctor-presidente, Alberto
Saraiva da Fonseca.

.0 escrivão, Firmino de Canina-
ria.

405000
2ü$U00

81000
OíOOU

DR. ANNIBÀL VARGES — Mol.
das senhoras, pelle e trat. espec.
da syphilis; App. electr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes Freire
99, das 3 ás 6 hs. Tcl. 1202 C,.

DR.-JÚLIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias de senhoras.
Res.: R. Felix da Cunha, 43. Tcl.
Vilia 939. Monsultas: de 2 ás 4 e
das 7 is 0 hs. da jioitc, ¦ na R.
liarão de Mesi,uita 241.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica em geral, partos, mols. das
senhoras e .syphilis. Cons.: Av.
Mem dc Si 115, (das 2 ás 6 hs.)
Res.: r. Iladdock Lobo n. 6.

DOENÇAS MENTAES E
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
de clinica da Fac. cotn freqüência
dos principaes hosp. europeus.
Cons.: r. da Asscmbléa, 98, das 4
ás 6, ias,', 4a*J. c Gas. Res, V.
da Tatria 353. Tel. Sul 824.

DR. W. SCHILER — Cons.: sas.,
4as. e fias,, r. llospicio 83, (das
4 is 5) e Casa de Saude Dr. Ei-
3.as, 5.as e sabbados (das 2 ás 3).

Ías. 
508. e sabbados (das 2.ÍS 3).

tes.: Bambina 40. Tel. 114} S.

Pelle c syphilis — Curas pelo"Radiam" o 014—Estorna-
go, pulmões o doençns ner-
vosus.

DR. -ED. MAGALHÃES — Mol. da
polle e mucosa-j. ulccras canecro-
sas, tumores tibrosos; nrthritHmo,
syphilis e morphca; ncurastl cuia,
doenças do peito 

~c dyspepsla; 7
Setembro, 3<i, is to c is 14 hs.

DB. NABUCO 
' 

DB GQUVtA _>;
Professor d* Fac' se Modicina.
Chefe do serviço cirúrgico 'do Hoçp.
da Saude. R. i* dt Março, 10,-
da» 4 í, fi. Tel.?.8i4_rGehtr»l.

DB. OSÓRIO MASCARENHA3 —
Formado e laureado pela Faculda-
de de Med. de Paris, ex-interno
dos Hosp. de Pari». 1 Cor».':.-At.
Rio Branco -237, 2*. 3 it 3. Tel.
940. Re». V. da "Pátria a. tn.

DR. LEÃO DB AQUINO — Da
Acad. íe Med. do Hosp. da Gam-

. boa. Res.: Coita Basto» 45. T.
256, C. Cons.: Gen. Câmara 11S,
de 1 i, 3 (excepto na» 4.», (ei-

- ras);.e¦ nos «abbedoj das 3 is 5..
DR. C. DE ROSSI — Cirurgia ge-

ral. Moléstias das «enboras. Via»
urinarias. Cuia radical da» ber-
nlai. R. Quitanda, 27, da ¦ 'is 4.' Resi: R. Visconde Silra, 38, Bo-
tatogo.

PARTOS. MOLÉSTIAS DA8
SENHORAS E DAS CREAN-
:ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DB CA8-
TRO — Consultório: R, Assembléa
74 (da, 3 i|a is 5 hs.). Res.: rua"
Ruy Barbosa 11. .458.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA ANTONIETTA MORPURGO
— Da Soe. de Med. e Cirurgia,
com prttica dos bosp. da Europa.
Res. c cons. R. São Joté 40.
Consulta, is 2.as, 4.as e fi.as, de
1 ás 3 h». Tcl. 318 C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe
do serviço _de ; parlo, da Polyclini-
ca de Creanças da Santa Casa.
Tel. V. 2269. Res.: Hadd., Lobo
462. Cons.: rua- Uruguayana, 25,'
das 3 âs 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
tos e moléstias de senhoras. Rua
Conde de Bomfim 577. Tel. '171,

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do R. de Janeiro
e da Ass. Aux_.M. da Est. de F.
C. do Brasil. Cons.: llospicio 83
(ás 4 hs.) Res.: R. Monte Alie-
gre .313 — Santa Thcro».

DR. DACIANO GOULART — Da
Polyclinica dc Creanças. Cons.: r.
Uruguayana 25, dn» ._ ás fi lis. T.
3762. C. Res. Rua Hadd. Lobo
no. T. .1140, ViUa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical dns hérnias. Cônsul-
torio: rua do Hospicio n, 68. Re-
sidcnclai rua Palmeiras 59 (Bota-
fogo).

DR HERC.ULANO PINHEIHO —
Partos, moléstias do4 senhoras e
creanças. Consultas dn, 16 4«-i7
horas. Urugt-ayana tn... Res.: rua
do Lones 154. (Madureira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua da Assembléa, nS; d. terços

«quintas e sablíidos, da, 15 ás 17
horas. Res.: Bnulevard a8 de Se-
tc-mliro 3,8 (Vilia Isabel). Tel.
Vilia 1.073.

DR. LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Med. e do Hosp.
da Misericórdia. Cons.: rua Gal.
Câmara 116, (2 ás 4). Tel. N.
21Í11. Res.: HaJ.lc.ck Lobo 416.
(Tcl. Vilia 326).

DR LUIZ DE MARCOS - Cons.:
Uruguayana. 105. Lios 2 ia 4. Res.
S. rrnncisco Xav,icr 3*2. .

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Mcd.
da Matcrhid. Dipl'. pela Mateil
nid. Tarnicr, e com longa pratica
nos Hosp, de raris, Cons.: Hos-
picio 83; 2as., 4.1S, e Cas. feiras
(2 ás 4). Telr 3770, N. Res.: R.
Barroso 3i — -Copacabana.. .

DR MASSON DA FONSECA —
Docente da Fac. dc Mcd. ç medi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana .17, das 3
ás 5. Tel. 1043, C. Res.-. Laran-
jeiras 334. Tcl. 5858, C.

DR MIGUEL FEITOSA — Do
serviço de gvnccolorria da S. Co-saJde Misericórdia. Cons.: Urugoaya-
na 35, .das 3 ás 5. Res.: Gal. Ca-' mara -328, sob. Tel. 3067. Norte.

180S0OG
-osSoo

t6i?ooo
200$00O
I40SOOO
I7o|ooo
1735000
207ÍOOO

36$ooo
28SOUO
3to$ooo
58$ooo

c6$soo
25$ooo
_2?000
32$000
II$000

iR..$ooo
165$000
48$ooo
I53$ooo
l.|l)$000

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO,
FÍGADO, INTESTINOS E

NERVOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o ha-
bilo da ¦ embriaguez, por suggcstãa
c com os medicamentos "Sãlvluis"
e "Gottas de Saude". R. Carioca
31.-3 ás 5. Tel. Central 5695.

30S000

85$uoo

i6s$ooo

2.1$ooo

4So$ooo
I2ÍS00
GoJpnoo
22?000
43$ooo
7$500

20..$300

IQÍÍtoOO
I93$000
2I0$00O
!09$OOO
itío$uoo

I93S000
2oo$noo
I70$ooo
80SOOO
i40$ooo

:I40$000

3oo$ooo

1358000
S0$ooo
t2oSooo
jooSooo

22$0O0
4(105000

I2Í000
58$ooó
I9?»<)0
41ÍOOO
7$ooo

66S000
905000

20*.$00Q
iyo$ooo

19..$000
ao.léooo

!7o$ooo
I0150IIO
ipoSooo
ipo$ooo

I9S$000
190SOOU

— iS3$ooo
IQO$00O

20()$000
i5o$ooo
I40$OOO

RENDAS PUBLICAS
A£,l-'ANIJríCA DO UIO

fKenda crrccadadi de
1 a 26 do corrente 4.544:8S4$S(Í2

£111 edital perioda dc
ini3 4.o6S:533$>9<>

Diifercnça a maior em
iptú  476:35i$666
Renda arrecada:

[Em ouro. . . .- . .- !2,:9i3$ndo
Iim papel  iSj:402$ÍS23

Total. . . . Sio^USSgos

RKCKnKDOUIA^DE MINAS
Arrecadação do dia 26. i-:.t8i$SS4
De 1" a 26. ..... 5.|i:404$ó30
Üm egual periodo dü

anuo pa-ssado. . . 630 :S6C$fi39

MARÍTIMAS
VAPORliS BSPIftfADOS

Kio da Praia, "Ií. Victoria". •
Cu1hc.11b-.1rgo c escs.. "P. Christo-

pliCâCit**  . • •
Livcrpoo) e escs.. "Rtinbrant". .
Porlos rio sul. "Assti"'. . . .¦Rio da 1'raia, !'-Toinaso di Savoia"
Nolfi.lk c escs., "Araguàrv." . .
Panos do norte "Jnculiy". , , ,
Nova York "Kronhorj?" . • .

iVOt-LiliiVr?:
Portos do norto, ".Maranhão". •
Santos. "Kio da Janeiro". . , .

.-Nova Yt»rk, "Mtius Geráès!*, •
Inpiatcrra e t.sc-. '- Drina", . ,
Porto1 do sul "Sirio". . . . .
Inglálerri e escs.. "Orita". . .
3!f;ri!'.'0S c escs.. "Maltc". . • .
tA.njitenlani e esc?., "l;rÍs:aM. . , *
Nova York e r.scS-", "Verdi". •
Rio da Trata "I.uiiiana". . . .
Ircrtos «Jo norte. "Pará". . » •

VAPORES A SAIR
Montevidéu c escs., "Ruy Barbo-
sa"

Itio da Prato, "Planeta"
J>"ova York o escs.. "R. Victoria"
^.ARunã c escs., "Anna". • . •
Jtceife c cses, "liíissucc". . . .
Cenova c escs., "Ton.aso di Sa-
vola*

Portos do sul, "Itnsiba"
1' r:cs do sul. "|iat:hn*
Jialiia c Pcxníuiibuco, "As-a*", .Rosário e escs. "Cul.atão". . .•Santos "Purús"
Nova York e escs.. "Acre". ". 

. ,
Laguna .- escs.. "Mavrinlt", 

. ,Havre e escs. "Tu;)y". . .Xovembro :
ijortos do norte. "S. Dourado".-Ifortoa do ,ul, "Itajubi". . . .Sinto*. "lecuby". .......

: «*> * PnAi, "Aaa»\ 
. _, 

', *

27

êwms m mwtâlÈ

IH Exccllentcs qualidades! I '¦

y Rccti«ao as íraitaçõosl \

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FÍGADO 13
NERVOSAS ¦—• EXAMES
PELOS RAIOS X

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp. Docente 114 F. dc
Medicina; r, S. José, 39, das 2
ás 4 hs. (monos ás quartas-feiras)

, Gratis aos pobres,-as ia lis.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO,
CORAÇÃO E APPARELHO
DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: largo dc Santa Rita iv io,
das 2 ás 4. 'Res.: rua Dr. Dias da
Cruz n. 301, Mcyer.

ADVOGADOS

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
tlrutttiayana 7, 1° andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado
— Rua da Quitanda 8 — Tclcphoue
Central 8. .

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo--.gado—. Adeanta custas. Escriptorio:
Carmo 71: Tcloph, Norte 4S1.

DR. BERQUO' COELHO — Rua do
Kosario 81. Tel. 3037, Norte.

DRS. CARVALHO. DE MENDONÇA
(M. Ií) c SALGADO FILHO —
Advogados, Kua do Hospicio n, 27.
Tcl. 5304, Norte.

DR. JOÃO PEDREIRA iDO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. Buenos
Aires 11. 12. Tcl. 41.10. Norte.,'

DR. TLAVIO J. PARETO — A«koga-
. do. Rua do Rosário n. 70. _»«
DR. HERBERT C. REICHAHDt —

Causas coniniercioes e inventários.
Adeanta custas. Uruguayana 77 —
Residência: V. de Botafogo .184."Pensão Magestic". Tcl. Sul. 931.

DR, MILTON ARRUDA —Processos
eiveis, comnierciaos e . orptianologl-
cos; dc aposentadorias, montepios;
tem reprcseniíintcs nos Estados e cm
Portugal e adeanta custai — Saehct
n. 4. Tcl. C, 3460.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL.
BERTO_ ALVES RIBEIRO—Advo-
Rados. Escriptorio; r. Rosário 10.1.

DR. PADUA VASCONCELLOS—R.
Buenos Aires ,15 (antiga do Uospi-
cio). Tcl, Norte 3430.

CLINICA MEDICA

DR. AGENOR MAÍ''RA — Consulto-
rio: rua Luii dc Camões, 6, das 2
cm dcántc. Residência: r. Kiachue-
lo. 222; tclcphonc ios.., Central,

DR. AGENOR POETO — Prof. da
Faculdade. Goh-9. Hospício 92, das
2 ás 5. Kes.:--Marque» de Abrantes
12. Tel. 28S. Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac. de Medicina), Moléstias inter»
nas.—Aj.pl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 83,
das 3 ás 5—Res.: S. Clemente 187.
Tcl. 1710 Sul.

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons.
lt. C. Bumlim 817 (l'li. Freire de
Aguiar), das 8 ás 10 c Sdor. Euzc-
hio 59, 12 ás 2. lies.: r. C. Hora-
fim 703 Tcl. 783, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCEL-
LOS — Assistente de clinica tne-
dica da Faculdade. Cons.: liosa*
rio 85 (das 3 ás 5 hs.) Tel. Nor-
le 1114. Res.: r. Voluntários da
1'atria 2S6. Tel. Sul ilino.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. moléstias senhoras, creanças,
syplülis c cirg. cm geral. Cons.:
S. José 19 (pliar. ás 12 1I2). Res.:
rua Di Caxias 6, fV. "Isabel).

DR. CARLOS DE FREITAS—Prof.
da Fsc da Bahia. E-sp. Mols. dos
Senli., Partos, Vias urinarias, Coni.
Uruguayana -1 (i as 5—Tcl. .jo,
Ccnt.). Itcs.: trav. S. Salvador fil.
Had. I.obo. Tel. 1024, Vilia,

DR. C. BRAUNE — I.onga pratica
dos lioápitiics da Kuropu, Clinica
medica. F^sp. coração c estômago.
Cons.: rua de S. José, 112, da I

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
niblostiis pulmonares. Cons. «ruu
Uruguayana: 35. das 3 is 4, 06 ter-
çsis,* quir.vaa c sabbados. liestd.
II, 24 de Maio, 154,

DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) —
De volta de sua l»ng.-i estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
riano. 90. Tcl. N. 1957. Esp. em
via3 urinarias, ^yphiüij e iietl*o.
Cons.: dns io ás 12 e _* ás 4.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
dica, sypliilii, vias urinarias. Ek3-
mes de pus, escarros, urina, etc.
App. o ihii» e 9'4* Cons. e res.:
r. Constituição 43. sobr. Tel. 2111,
Centr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
sustente dc clinica na Faculdade.
Cons.: r. do Rosário iao, ás 2as..
4as. e fias., das 2 ás 4 h». (Tel.
Korle 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.: mo,, do esto-
maço e do íig.ido, Res.: rua Uru-
guay, ;ç8. Jcl_ loja, Vilia.

Clinica medleo-clrifrglca dos
(Ii-s. Felix Nogueira o «Túlio
Monteiro, ii rua Senador
Euzebio 238, Tcl. N. 1186.

DR. FELIX NO-SUEIRA — Op.
partos c mol. ile senli., hydroceíc,
estreit. d.i urethra, iistulas e cor-
rim. .Trat. esp. dá syphilis; appl.
de "6u(i" o "914", (11 ás 2) Res.
trav. de S, Silvaaòr 311,

DR. JÚLIO MONTEIRO — Mel.
do Hosp. de.S. Sebastião, Mol.
internas, ipslnitâo, coraíia, fig.-ido,
estômago e rins. Mol. inícetuosaa
syphilis, etc.) Das - às 4 hs. Res.
rua de Ibitumna 35'.

TRATAMENTO DA TUBER-
CÜLOSE PULMONAR PELO
PNEÜMOTHORAX ARTIFI-
CIAL

(Processo,de Foi-lunlni)
DR. EDGARD ABRANTES —Cons.

r. S, José n, 10C (- ás 3). Te!.
C. 3.537. Resid.: r. B-irão de
Flamengo 11. 17. Tel. Sul 960.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DR. MONCORVO — Director fun-
dador do Instituto de Assistência
á Ii.fancia do Kio dc Janeiro. Che*
fe do Serviço de Creanças da Po-
lic.inica. Especialista de doenças
rias creanças c pelle. Cons.: rua
G. Dias 41, ás 13 hs. Res.: Mou-
ra ' 

Brito n. 58.
DR, PEDRO CUNHA — Da Fac.

-de Mcdlc. c do Inst. de Assist.
a Int.-Cl. medica e das creanças.
Cons.: Gowjilvcs Dias 411. Tcl.
3061 C, das 3 ás 5. lies.: S. Sal-
vador 73, Cattelc. T. 1633, Sul.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SVPIIILIS

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
lfosp. de Miseriordia c do Inst.
dc Assistência á Infância. Cons,:
Assembléa 98 (4 ás 6 hs.). Res.:
¦Marques de Abractcs. 189. Tel.
Sul 1761.

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.'da Misericórdia. Com pratica dos
hosp, de. Berlim c Paris. Cons.r
r. da Carioca *.o (das 3. ásv6 hs.)
Kesid.: rua das Laranjeiras, 8o
(tcl. 3056. C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirur-
giãu da Sta. Casa. Cirurgia do
adultos c creanças; mol. das vias
urinarias' e d.s senhoras. Cons.:
r. Ourives 3 das 3 ás 5 hs-. Itcs.
r. Senador Octaviano n. 52. Tel.
Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES — Memb.
da -Ass. Franceza de Urologia.
Trnt. da blenorr. oguda c cl.roni-
ca, estreit. c prostatites chronicas
pelas correutds ' thermo-c.fl:»n'cas.
Con-s. r. Carioca 50, dos 12 ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Ci-
rurgiâo da Santa Casa. Res.: Con-
de de Bonifiin 159 (tel. 1272 Vil-
Io). Cons.: rua Ourives 29, 3as.,
sas. e .sabbados, ás 4 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Saude. Moléstias de
senhoras, vias íiriliarlos. . hérnias,
hydroceies. tumores dos seios e do
vemre. Rua Rodrigo Silva n. 5,

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Misericor-
dia c llenef. Port. Cirursia, mol.
(bis senhoras e vias urinarias. Cons.
30, Ourives, 3 ús 5 hs. Res.:
Passos Manoel 34. T- 3W, C.

DR. F. G. FAULHA-
tot|»'D — Cirurgia e mols. do
HEjXk app urinario. Cons.:
Carioca 30 (3 ás 5 hs.). Res. Ria-
cliuclo 166 (Tel. 5102 C).

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS URINARIAS
DR. OCTAVIO DB ANDRADE —

Cura licmorrh. uterina-s, corrímen*
tos, suspensão, etc, sem operação.
Noa casos indicados, evita a , gra-
videí. Cons.: R. 7 de Setembro
i8fi, das o ás 11 e da 1 ás .4. Tel.
1.591.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade. Res.: rua
-Riachúelo n. 247 (tcl. 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 S-inta
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás sJ'h». Tel. 2727, C. Res.: Ai-

5siira" Brandão n. 9. Tel. 2838, V.
Tcl. Maternidade 953. C.

MOLESTlA»A GARGANTA,
NARIir E OUVIDOS, BRON.
O0-E8OPHAG0SCOPIA

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE
DR. ARNALDO QUINTELLA —

Docente liv.ro da Fac. de Med.
Cons. R. Assembléa, 28, terças,
quinta, c sabbados, ás 4 horas da
larde. Res. R. D. Carlota 63.
(iiotafn:,o).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
lesius dc senhoras e partos. Cons.:
Asscrablca i3. Res. rua das La-
ranjfinf3 374*

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro do .Março 18, da i
ás 3 horas. #**Ucstdeiicia: praia dc
llotafoeo 194.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons,: Asscmbléa, j3, aas., -ias. e

-6as., d*s ,2 ás 4 horas. Tcl. C,
xooo. Res. Praia dc Botafogo ioo.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SYPtIILIS

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. da Eur., memb.
da A. dc Med. Sübs. no serv. de
mols. da pelle, de Polycl,, ele. C
.Rodrigo Silva. 5 (tel. 22,-1, C. R.
Av. Atbritiin. 27^, T. S. 1.9.1.

DR. F, TERRA — Prof. da Facul-
(Indo do Medicina, direotor do
Hosp. dos Lázaros. R. Asscmbléa
n. 30, dis .2 ás 4 hor.is.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assistente da Faculdade dc Medi-
cina. Kua 7 de Setembro 38. ás
3 hs. Tcl. C. 5510. Res.: Mar-
quez de Abrantes 67.

PROF, DR. ER. RABELI.O _ De
volta da Europa, reabriu o con-
sultorio. Trata pelo nirflum os tu-
mores e outras doenças : da pelle;
cons.; rua da Assembléa si. 85.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
brgo da Carioca, 8 (das 12 ás 4).
todos n-s dias.

DR. PAULA FONSECA ¦ Consulto-
rio, r. Sete dc Setembro i.|i (das 2
á-j 5 hs. diariamente).

OCULISTAS

DR. FRANCISCO "CASTILHO-
MARCONDES.— Assist. da F. de
Med. Ex-assist- do Prol. Brieger
(Bret.au) é do Prof. Kiliian (Ber-
lirh), Uruguayana 25, 1 às 3 i|j.
T. .376a--C. -Rc».: Russel io. (T.
3750 iC.)

Dr. Castello Branco —
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34. '

MOLÉSTIAS DA ROCCA E
E SEUS ANNEXOS

AUBERTIE —' Clruraiio-dentista —
Especialista — Uua 15 de Novetn-
bro 33- Teleph. 1838 — S. Paulo.

DR. J. TELLES — Especialista em
moléstia, da boca. Cons.: da» 7
á» 19 hs. R. Lucidio Lago 16 —" Mçyer. , . 

'•;

ANALYSES CLINICAS E
M10ROSCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Prof. da espectalid. rt» Fac. de
Med. do l"nft. Pasteur de Pari,.,''Trabalhos .para diagnosuico nieil.,
«nalyses chimioas, ex.in.es micros--. copicos, etc. Uruguayana a. 7.

DR. HENRIQUE ARAGAO e AR.
THU.R MOSES — Laboratório:
rua do Rosário 134, próximo a
avenida Rio 'Branco. Tel. '4480.
Tel. dc resid. .1023, S. e S 196.
Ex. de urina, escarro, fezes, Reac.
deVVassermann, etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) —
Syphilis: 914 — fiofi. Mol. infe-
ctuoâas; vacc. de Wright. An. de
urinas, sangue (typl.o, malária, sy-
philis^,' escarros,' etc. 1° dc Mar-
ço 13. 9 ái 11 e de 1 ás 5. T.
5303. N.

ANALYSES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO, MARIO
BELLETE e BLAKE SANT-AN-
NA — Analyse completa 25$. La-
boratorio Clumico de analyses; rua
Sete de Setembro n. 133. Tel.
1896. Central.

Serviços médicos, pliai-mncea-
ticos, dentários e visitas a
domicilio '

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
atlopathíis c homoepathas de re*
speitíibilidade moral. Mensalidade,
2$ooo. Directores dr-s. Itraule Pin*
toe Ernesto.Possas. R. Frei Ca-
neca 153. 

' 
.

VETERINÁRIOS
VETERINÁRIO ANDRADE, com

assist. na Secçüo Vetcr, M. Agri-
culL Esp. mols. dos cães. Diagn,
mierpe, Immunisaçõcs. Exames do
sangue,, urina Cens.; rua da Pas
s.içem 40. Cliamados Tel. 2264, S.
(Botafogo).

iTRztrAMENTO T»A ÓWCIS

PHILODERMA de Samuel de M».
cedo Soares fa» desapparecer cot»,
pletamente o» cravo», espinhas,
nannos e sardas. Creme, 2$, Loçio
3$ooo.

HYG1ENE ALIMENTAR

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estômago 16 í permittido usar
como ingrediente nos teus alimen-
tos, pela sua pureza e especial
confecção, o "Sal de Macau", da
Comp*. Commercio e Navegação.

CHA'. DE CACAU — Tônico nutri-
tiro, alimento Ideal das creanças,
poderoso diuretico. Venda nn»
pharmacias,. armazéns e confeita-
rias. Tel. 1665, N. Caixa 218, Rio.

CARAMELLOS DE SUCCO DE
UVA — Tônicos e digestivos. Ap-
prov. pela Dirt. S. Publica e pri.
vilegiados, nio tente analyse chi-
mico. Unico dep. caia Sãccnetti;
Av. Salvador de Sá 28. Tel. 3961,
Ccnt. Encontra-se nas casas de i*
ordem.

LIVRARIAS

LIVRARIA ALVES, livros collegiaes
e acadêmicos. Ru» do Ouvidor n.
166. Rio de Janeiro — S. Paulo,
R. S. Bento, 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GYMNASTOS

ESCOLA DE HUMANIDADES —
Av. Rio Branco 133, 3o. Director
Alpheu Portella F. Alves; secr.,
Francisco Malhciros. Corpo docen-
te de 1* ordem. Mcns. 20$, 25$,*.*>$• .15$ e 4o$ooo.

GYMNASIO FLUMINENSE — Iu-
ternato e externato para o sexo
masculino. R. 24 de Maio 43.
Programma do Col. Pedro II
parcclbdos. Dir. prol, J. de Ms-
tini.

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino te-
chniccjHprofissionaS da A*s. dos
Empr. 110 Comm.rcio. Rua Gon-
çalves Dias 40. Cursos de' guar-
da*Iivros e de contabiHstas.

CURSO DE MATHEMATICA -
. Direct. capitão dr. M»rio Barre-

to. Preparam-se alumnos para os
exames dos Escolas Normal, Na-
vai. Militar, Polytechnica e Gy-
mnasio. Av. Passos nfi, 1*. In-
formações das 18 ús 21 horas.

¦GYMNASIO TIJUCA — R. Conde
de Bomfim 6.18. Tel. Vilia 937.
Internam, semi-internato, externa
to. Curso de preparatórios. Aula.
praticas de lingiifli vivas.

INSTITUTO NORMAL — R. Ba-
rão dc Ubá 89, Direcção do prol.
Hcmetcrio dos Santos. Encerram-
se a 30 do corrente, as aula* do
i° anno do^ curso normal, Come-
çam a funecionar a \ de novembro,
as aulas de curso de admissão ao
1° anno. da E. Normal. Ha ape-
nas vinte logares vagos.

ORTROPEDIA

CASA ORTHOPEDICA — Av. Go-
mes Freire 17.'Tcl. 180S C. Con-
eiróein-se pernas . e Hraeos • artiíi-
ciaes^ fundas c. instrumentos do ci-
rurgia e app* orchopedicos para
qualquer deformidade do corpo.

CIRURGIÕES DENTISTAS

EMÍLIO DEZONNE — Cirursioo-
dentista. Diplomado, com longa
pratica. Preços e -condições de. pa-
gamento ao alcance de todos. Cons.
clcctrodcntarlo. Alto da Confeita-
ria Janâo. Est! do Mcyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista em extra-
cções sem dôr c tratamento dc fis-
lulas. Das 8 ás 17 horas, nos dias
uteis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
S.Cfio, Central,,-- ^_

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Diplomado pela 

'Escola Livre
do Odontologia do Rio de Janei-
ro, com 10 annos de pratica. Cons,
r. Uruguayana n. 31 (tel. C.

Dr/rÁUL DE BARROS HENRI-
QUÊS — Cirg. Dentista. Diploma-
do irtla Fac. dc Mcd. e Phar. do
Rio de Janeiro,. coin longa pratica.
Preç03 ao aJc-uice^ de todos. Cons.:
r. General Polydoro 4, sob. Das 8
ás 17 hs., uos dica «leis,

DENTES ABALADOS — Pyorrhca
«lycolar — O cirurgião dentista
Hugo Silva, applica a vaccina au*
togena de Wflglit. Cura radical e
perfeita consolidação dos ¦ dentes.
Quitanda (ífi, i" and, '<

PARTEIRAS

DR. AMELIO TAVARES • Oculist.i
Livre docente c Assistente da Fa*

ctildade.' Cons. rua dos Ourives 5.
DR. MARIO GÓES • Assistente da

Faculdade. Cc Itorio: r. 7 dc Sc-
tembro n. ?.S, ,.:is 3 ás 3 lis. Tel.
C. ísio. Resid: Barão Flamengo
32. Tel. S. 1440.

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS, NARIZ o GARGANTA

CIRURGIA GERAL. MOLES-
TIAS DAS SMNTIORAS,

VIAS URINARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA —
TKx-interno dos Hosp. da Miseri-
cordid e S. Francisco de Paula.
Cona o resid.: Avenida Gomes
l-rcire 127. Tel. C. 4293. Con-
sultas das .1 ás fi da larde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO—Trat.
rápido doi estreitamentos, Menor-
rhagias chronicas c recentes, prós-
tatltes e hipcrtrophia da próstata,
pnr processo moderno; rua Buenos
Alies ioj, de 1 i* 4.

DR HILÁRIO DE -GOUVÈA —Das
Universidades de Paris e Hetdcl*
lierg. Prof. da Fac, do Rio de
Janeiro, Cons. Assembléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás 2,-is., 4as. e fias.
feiras. Tel. 1957. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. 32V. C.)

DR. R. DAVID DE SAMSON —
, Consultório: R. Assemhléa 26, das

2 ás 5 horas, ás terças, quintas c
sabbados. Tcl. C. 1957. Res.: r.
Pereira'da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5=70.

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 c rápida do
Ozcna (fcfidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Carioca,
13, so., das u az 5 da tarde.

ANNA C. TEIXEIRA LEITH —
Partciia da Maternidade, da Facul-
dade, alumna do curso, medico,
Uua General Delgado de Carvalho,
51 (ant. Industrial). T. 1871 V.
Attende .-.' chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Porteira formada pelas Fac. de
Medicina de ¦¦'Buenü3 Aires e Ro
de Janeiro, Itcs. e cons.: rua
Marquei- dc,{.Olinda 11.. 33, Bota-

.togo., ;, _,[!

TINTURARIAS

TINTURARIA RIO BRANCO —
Av.: Mem dc Sá 29. Attende ira*
media lamente nos chamados peto
tcl. Cciilrnl. 4934, para. bu.car rou-
pa c entrega nas residências» de*
pois de , nago o trabalho.

TINTURARIA POPULAR — R. B.
Aire3 231 (antiga do Hospício)-.
Lava e tingo chimicatnentc com
perfeição. Secção especial para con-
certnr roupa dc homem, tornando-
as da moda. Entrega e recebe a
domicilio. T. 1055, N.

LEILOEIROS

ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro
publico — Escriptorio: rua Hos-
picio 78. Tel. Norte 1701. Resid.:
rua Iladdock Lobo 269. (Tcl. Vil-
Ia 1747).

MIGUEL BARBOSA — Casa fun-
dada em 1803; rua do Rosário n.
158 (antigo 126 A). Tel. N. 1053.

MODISTAS

AU COSTUME TA1LLEUR — Rua
da Carioca C, 1" andar. TeL C.
3ic6. Estabelecimento de priniei-
ra ordem. Especialidade em co.*tu-
mes de SEDA. Caetano Grottcra.

JOTAS, RELÓGIOS e OBJE-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria
e rclojoaria. Campra ouro, prata,
e pedras finas. Olf. de ourives e
relojoeiro. Concertos garantidos de
jóias e relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da r, 7 de Setembro.

GRANDES HOTÉIS

PHARMACIAS o DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório de produetos
chimicos se pharm. F. GATA. Com*
plcto sortimento de drogas. Se-
cçüò de homoeopathia. li. Senador
Eiizel-io 238. Te!. 11S6 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN.
TOS — Conde Bomfim 436. Drs.
José Ricardo, das 9 ás 11. Almei*
d» Pires, de r ás 2. Arserio qút*
nol. para os fracÒ3. Cyano, Gonot
e Bleno-thanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Hu-
niiiylá 140. T. 1048. S. Conipl.
sort. dc drogas e produetos pharni.
Cons. Drs.: Eniygdio Cabral (9
ás )o) c"Santos Cunha (10 ás ti).
Gratis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomiiin 250 T. 2479, V. Cons.:
dr. Camacho Crespo, 9 ás ti; dr.
P. de Souza, 8 ás 9 da m. e .4as 5; dr. f.inneu Silva, das 7 ás
8 n.; dr. S. P. -Lima. 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — Dc
Isaias P. Alves. Laranjeiras i.u.
Tcl. C. 2141. Cons.: drs. Sou-
«a Carvalho (9 ás 10); C. S,i'm-
paio Corre.» (io ás n); Raul Pa*
checo (12 ás 13): A. da Cunha e
Mello (13 ás 14.) Dep. do NER-¦VII-OL. Pára phosplialina. ueu-
niEtiienia.

PHARMACIA LARANJEIRAS —
Tel. 5751, Laranjeiras 45S. Cons.
Drs. Leopoldo do Prado (9 i«
10); Souza Carvalho (10 ás 11).
Fabrica e dep. do "Pantoformío",
para tosses, res-riados. "Coquelu-
cl.e".

PHARMACIA POPULAR — De
João Corrêa, R. Archias Cordet*
rp.-ei-, (Mcyer), Tel. .1403. Villii.
Consultório elfvttco diário:, dr. [lei-
miro Valvcrdc (8 i|2 ás 10 da ma-
nhã); dr. Gonçalves Júnior (ío ás
11 da manhã); dr. Artidonio P.im-
plona (11 á 1 da tarde); dr. Os-
car Carvalho (t ás 3 da tarde);
dr.- César de Barros (3 ás 5 da
tarde); dr. Luiz Andraao (dás ;
ás 8 da noite).

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M, C.-ipeleti) — R. Had. Lobo

204, T, V. 13S7. Fab. do Carbo-
vicírato de Itorges, do Elíxir de
Cilro.viciráto e Depursáli. Cons.:
dos drs. A." Alves e M. Autr.-in,
Olhon Pimenta! o João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tal.elccida cm 1S80. R. Cattete 9.
Tel. .tot.fi. C. Cons.: Drs. M. Na-
varro (9 :'w 10); R'. Freire (11 ás
12); llemíica (1 li.); L. Morai-.d
(2 ás 3). Garantida manípubçãj
do recciuiario nieTdico.

MOLÉSTIAS DA GAfíGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratico dos Hosp. de Berlim
Vienna. Cons.: r. Uruguayana 21,
das .1 ás 6. T. 40, C. Res.: Santa

DrTcASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assistente da clinica do Prof.
Urbantschitech, do Vienna, Rua
Sete de Setembro, 82, das 2 ás 4
lioras. __'

DRS. PECKOLT E PECKOLT FI.
LHO — Especialistas: ouvidos, na*
riz, garganta, vias urinarias e ope-
rações. Cons. rua Sete de Setem-
bro 63, i° andar, de 1 ás 5. Res.
r. Felix da Cunha 29.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

DR. «1UGUSTO LINHARES —
Chefe de clinica na Policlinica. Ex-
assistente dos Profs. Kiliian, Gutz-
mann e Bruhl. Cura da gaguex
(proc. Gulzmann, de Berlim); rua

* UruiUijosa Si, ii 4 bti

HOJIOKOPATHrA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— Dc Araújo Nobreça e C.
Completo sortimento dc drogas lio-
moeopath. recebidas direct. Esp.
phárm. "Niinphca Virilis", para a
cura da impotência; V. Pátria jo.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. F.co de Assis, de Aletho liar*
roso & C.*; r. S. Francisco Xa-

vier 400. Prus purs regularizo o
comlinic a prição de ventre, tubo
zjooo; dr. Américo Tavares, cons.:
gratis, diariamente. 8 ás 9."isFÊCIALinADF.S 

PHAR-"
MACEUTICAS

DERMOPUENOL — De S. de Ma-
cedo Soarco, cf(i.\iz mi ifctiras
ccáeriiàs émpiníteni, JUNIPERUS
PAULISTANUS" — .empr. .lia 9 nn-
nos na impotência viril. Vidro. 5$;
Pelo Correio 6$. Pharm. Macedo
Soarêg, r. Senador Euzebio Í23*

EUPLINA — Formula de Orlando
Rangel. Na toileite' das 

' senhoras
não tem rival. U«3-se no , hanho:
como denírificio; nas fori-L-e c
mol. da pelle; cm gargarejo e em

GUÁRANESIA — Mols. _ do esto-
mago, intestinos e coração:_ " Gui*
ranesia". Um cálice ao deitar, ao
levantar. á*> rofeicões, evita mui*
tos sof(rimemos. Nas pharmacias e
drogarias. Dep. Campus lícitos e

G1.. Ürttiftíiyana ,íí.
SYPHILIS 

'— 
Cura definitiva, séria,

sem injecção, pelo Sigmarsbl, drs*
tinado a revolucionar a llierapeu*
ticá. Cada caixa 90 comprimidos.
Iníormaçiie-:: E. C. Vautelet; 22,
Io; t° de Mar<o.

DESIFECTANTES
e INSECTICIDAS

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de apiilicação rápida e mui-
to barata. .--Muitíssimos attestados
de fazendeiros e da Lcopoldhn
Railway C". Limited; rua Quitan-
da 120. 3o andar. Rio. Sociedade
Anouvma Fulminante Nacional.

ROBERTO ROCHFORT — T. 4343
N. Antiseptieos, desinfectanteí c
insecticidas para plantas c gado,
era geral. R. do Mercado 49. Cai-
__» i_.ii. Rio dc Jançita.

HOTEL AVENIDA — O miils Ira
-portanto do Brasil. Accommoda-
ções para 500 pessoas. Confortável.
Distineto, Central. Serviço de ele-
v.-.dores dia e noite, endereço te-
letjrnphico Avenida.* ''

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tavel c luxuoso no i.salqberrimu
bairro das Laranjeiras, a 20 minii-
tos do centro da cidade; rua das
Laranjeiras n. 519.

ENGLISH HOTEL — R. Cattcte.
17(1. Tel. C. 2008. Complclnmen-
to reformado, 'dispõe do conforta-
veis aposentos. Boa chácara. Só
o -famílias e cavalheiros. Preços
reduzidos.

AS MELHORES PENSÕES

PENSÃO BRASILEIRA — Rua
Iladdock Lobo 123, tel. 1.716 V..
n 20 minutos da cidade, bondes
a toda hora, offerece boas accom-
modações a famílias e cavalheiros
dc tratamento. .

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Floriano 193. T. 1S34. C. Esta
Pensão continua a offcrccer . aos
srs. viajantes e cxmas. famílias
commodos confortáveis cm condi-
cões hygicnieas.

PENSÃO ALPHA — R. Cattete
iSG. Tel. Ccnt. 45R5. Esplendidos
aposentos para familias ct cavalhei*
rns. Optima cozinha familiar. Ua-
njjbétTüS de im,mcr?ão, tihuvciro c
ügua quente. Próximo aos banhos
de mar.

PENSÃO MAGESTIC — P. Bota.
fogo 3S4'. Tcl, o.íi, S. Filial—La*
ranjeiras 318. Tel. 5436, C. . Opti-
mas accommodações pára familias e
cavalnòiros de tratamento. '

PENSÃO RIO BRANCO — (Pnlace-
to Fialho), Exclusivamente para
familias e cavalheiros de distin-
ccâo. Tcl. 37.12; i-ga Fialho 20—
(Gloria _ Cattcte).

LE1TEIUAS

MANTEIGA VIRGEM — Pasteuri.
zada, kilo, 4$ (reclame). Na Lei-
téVta Palmyra. Ouvidor 149.

tEITERIA CARIOCA .— Casa cs-
pecial cm le-tc, manteiga, crêpte e
coalliadá: Entrega-se n domicilio.
Tel. 6246, C.i rua Carioca 39.
Gonçalves Silva & C.

OS MELHORES CAFÉS

CAFÉ- GLOBO — Chocolate Bhc-
ring. Bonbons finos. Rua 7 de
Setembro 103. Fahrica: rua 13 de

ü M .io, 19. Tel. Central, 148.
CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A'

venda nas casas de primeira or*
dem. Deposito á ma da Saude,
142 o 130. Tcl. Norte 707.

IMPORTADORES

J. FERREIRA & C. — Traça Tiro-
dentes 27. Tcl. C. 608. Molha-
dos finos c únicos importadores do
acreditado vinho "Rio Dão".

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENTDA —

Bilhetes dc loteria. Estãmpillias dc
tfidos os valores. Cartões poi-t-ie-.
Avenida Central 49 (porta larga)
Te!. 11900. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor.
185. Apostas sobre' corridas e h!
jl-èiei de lo'cri.:.s. Filia! ca=a
Cl-.-intccler: Ouvidor 139. Porames
Sènnn fi: Comp.

O LOPES é quem dá fortuna ropida,
nas loterias e offerece •.maioros van*
tagens ao publico; R. Ouvidor n.
131. R. Quitanda 79 e 15 de No-
vembrò s'o (S. Paulo;)

GRUTA DE S. JOÃO — A cosa
qu* :nais vantagens oíferece a seus
frti-uczc.s, sita á Estrada Real de
Santa Cruz 3120; Filiacs: Gruta
do Engenho Novo.z, c rua Manoel
Vietorino 80 (Er Dentro., De
João Palut."movÍis 

e tapeçarias""
ALBERTO-&" TEIXEIRA c.-i-inlerõí

sados da CASA I.10UX. Amado-
re- c bstbfadoresi Moveis de ían-
tasia. Tcl. Ccnt. 3642; rua do
Cnttete, -46.

MoblUfjtSmodernas
Rua Carioca

Casa Martins
ÁS PRINCIPAES GARAGES

n
IDEAL GARAGE — R. Silveira

Blartim1 no, Cattete. Tcl. C. 14.
Recebe chamados a ..qualquer hora
do dia e da noite. Carros confor-
taveis. Cltíultçur» de conliança.

GARAGE SUI8SA — Avenida Sal-
vador de Sá, fi. Recebe automóveis
em estadia e faz lodo e qualquerconcerto para o que dispõe dc mo-
delar oíiicina mecânica.

GARAGE ROYAL
TELEPHONES C. 320 o 1386

Senador Dantasnq

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

??»_.

x>.o.
Club dos Democráticos
Convido os srs. sócios - incursos

nas penas do art. 11, capitulo V,
de 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 de outubro de
1916. — Fernando Lacerda, the-
soúrciro.

ANTIGAL DO DR. MACHADO
E' .0 melhor remédio, por via-

gástrica, para curar a syphilis.
Ii' de gosto agradável e não teta
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

PITANGUV — A MATRIZ
OS n:ooo$ooo

Em4de fevereiro.sua eminência
o sr. núncio apostólico mandou
gastar na eonstrucçao da nossa
matriz onze contos de uma capella
filial, que possue mais de trinta
e tem uma renda annuai dc uni
conto e muito.

S. ex. o sr, arcebispo expediu
o respectivo cxcaualur cm 35 do
mesmo mez.

Essa ordem, que não é condicio-
nal, nem facultativa, não foi e,
estou 'convencido, não será cum-
prida; porem o povo mineiro fi-
cará sabendo que em Pifatigüj.
burlam as ordens emanadas das
SUPRKMAS AUTORia\Í>ES DA
EGREJA.

Pitanguy, 18 de outubro dc 1916.
Francisco Thcodoro Mendonça.

 (R4063)

MELLE. MATTOS
MANICURE

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, 34. ,•

A "Emulsão de Scott" é um
magnífico alimento, e não um
mero estimulante como são os pre-
parados alcoólicos, "Attcsto 

quetenho empregado na minha clinica
a "Emulsão de Scott" tendo obti-
do sempre optiinos resultados, prin-
cipalmcnte nas creanças conva-
lcsccntca de doenças ' 

graves, e
rachitismo."Dr. Álvaro B. dos Rei,."Bahia."

FORMICIDA MERINO
O unico exterminador das for-

migas, Merino & Mauvy, rua do
Ouvidor n. 163,

DESENGANO — ESTADO
DO RIO

UMA RECLAMAÇÃO JUSTA.
Sabemos de fonte - limpa que Ó*

Galgo fiscal do Estado, não que-
rendo ser descoberto cm algumas
coisinnas feitas por elle contra
a Câmara Municipal de Valença e
a própria collectoria, foi nor meio
de uma intriga ao sr. viec-presi-
dente da Câmara, cm exercício,
pedir a demissão, ou meios para
anniquilar o seu amigo, guarda
municipal do 2° districto, em Des-
engano, o qual deveras está sendo
mesmo, em nossas vistas, anniqui-
lado.

Acreditamos qué, pela innocen-
cia do sr.'vice-presidente, o refe-
rido guarda castigado, é injusta-
mente. Assim, sr. vice-presidonte,
para os innocentes clama-sc Jus-
tiça.

18—10—916.
R. Braça.

R 4895

TomaeDiabéticos! ,ags
*f|*f*-_n| ini .nT^A

SOCIEDADE DE S: M. UNIÃO
FAMILIAR PERFEITA

AMIZADE
Secretaria: RUA LUIZ DE CA-

. MOES.' 36"
Achando-se a -cobrança desta

Sociedade a cargo do novo co-
brador, sr. José da Silva Lage,
convido 03 srs. sócios que hajam
mudado de residência ou não te-
nhani sido procurados c não quei-
ram perder os scu9 direitos bo-
ciacs, a participarem á secretaria
a sua nova residência ou suas re-
.clamações. — O tliesoureiro, José
Pinto Duarte. 1

AiSYLO HENRIQUE VALLA-
DARES

Hoj'e asscmbléa geral para posse
da nova administração, — Duarte
Estrella, secretario. (Jsioo)

GR.:. OR:. DO RRASIL
Sober:. Asscmbl:. Gcr:., hoj'e,

sessão ordinária ás horas e no lo-
gar do costume.

Ordem do dia: 2* discussão de
proj'cctns de lei, ele. etc. — O
secr:. D. Esposei. (R4050)

R. S.
Cluli Gymuastlco Portuguez

Concerto e grande baile commc-
morativo do 48° annivcrsario, cm
31 do outubro corrente.

A', entrada dos srs. sócios será
com o ingresso fornecido pela sc-
cretaria, mediante a apresentação
do recibo do mez de outubro.

A dircctoria chama a attenção
para o aviso collocado na sédc do
Club.

Traje de rigor.. V Humberto
Taborda, i" secretario.

Veneravel Irmandade de
Nossa Senhora da Penha
de França, em Irajá.

(GRANDE FESTA
E ROMARIA)

(QUINTO E ULTIMO
DOMINGO)

A tradicional (.rando festa
o -Romaria & Capella dc Nossa
Senhora da Penha, serft encer-
rada no próximo domingo 20
do corrente, com os seguintes
actos religiosos :

Serão celebradas missas fis
T, 8, O, 10 c 11 horas, acom-
panhadas do liarnioiiiiiin pelo
distineto maestro Antônio Ta-
vares, prestando-se por devo-
çmo, diversas cxmas. senhoras
o senhoritas a cantar :

Na missa das 8 horas, dona
Evelyn do Queiroz Pctiz; na
das O, a senhorita d. Rutli
Vasconcellos; na dns 10, dona
Laura Moreno o na das 11, o
mesmo grupo de senhoras o
senhoritas quo tem abrilhan-
tado o coro duranto o mez das
festas,' entoando hosannas &
Maria Santíssima.

No coreto, em frente fl Ro-
maria, a banda do "Centro
Musical Flumlncnso", tocará
cscolhidiis peças com que fará
n despedida dos festejos, o
encerramento das grandes
festividades.

Ainda uma vez o Tenente
Madureira apregoará cm lei-
liio bellas prendas d jóias, para
esse fim recebidas do cxnias.
irmãs e devotos.

A Administração estará na
Egreja e na Romaria, não sã
para attender aos fieis romei-
ros quo forem cumprir suas
promessas á Santíssima Vir-
gem, como também para dar
explicações aquelles que qut-
zerem fazer parto da nossa
Instituição.

De ordem* do caríssimo ir-
mão Juiz, cm nome da Mesa
Administrativa, aproveito a
oceasião paru agradecer a to-
das as autoridades federaes o
muniçipaes, a sua condjuva-
ção o reacs 'serviços 

prestados
na manutenção da ordem, na
Egreja o suas dependências,
durante as grandes festlvida-
des, em 'homenagem á Mila-
grosa Senhora da Penha.

A Leopoldina Railway, fará
correr em suas linhas os trens
necessários para fácil coudu-
cção dos fiéis romeiros, afim
de quo possam estes cumprir
suas promessas & Santíssima
Virgem.

Rio de Janeiro, 27 de ou
tubro de 1016. — O Secreta-
rio, JOAQUIM DA SILVA
GUSMÃO FILHO.

A' PRAÇA
Eu abaixo assignado, Manoel

Joaquim .Ferreira de 
" .'Barcçlloa,

faço seiente a esta praça c á do
Interior, que, tendo dissolvido •
firma que girava nesta praça sob
a razão social de M. Barccllos
St C, cm data dc io dc maio do
corrente anno, como prova o rc-
gistro da exnta. Junta Commer.
ciai, sob o u. 24.S6ó, dc 12 de
maio do mesmo anno, assuiuind'
dessa data em deante todo o activii
e passivo da extineta firma, pas-
sando a assignar-mc por abre
viatura M.' Barccllos, continuando
com o mesmo ramo de negocio, á
Estrada Mareíhal Rangel -n. 243 II
c rua Cândido Bcnicio n. 93, ad-
mittindo nessa mesma data como
meu interessado o sr. Bernardo
Bastos.

Continuando Sempre ao inteiro
dispor de meus amigos e freguezes.

íMadurcira, »6 de outubro d»
1916.

SOClÊliÃDÊ UNIÃO PROTE-
OTORA DOS RETALHISTA8
DE CARNES VERDES

RUA, LUIZ DE-CAMÕES ,N. 3»
Sessão do conselho administra-

tivo, hoje, ás 7 horas da noite.
Rio, 27 de outubro de ioiC -

7. Monteiro Guedes, secretario.

COMPANHIA FADR1L VAS
SOURENSE

Tendo se resolvido a liquid.içãa
amigável desta Companhia, por
deliberação da asscmbléa geral, *
commissão liquidado ra abaixo as-
signada, recebe propostas para a
venda do acervo da mesma Com-
panhia, constante do grande e cs.
paçoso predio expressamente con.
struido naquella cidade, dos mo.
veis, materiacs e madeiras cxis-
tentes no mesmo, as jiropostas se,
rão entregues nesta cidade á refe.
rida comniissão dentro do prazo
improrogavcl dc 20 dias, a contai
da primeira publicação do presen-
te annuncio.

Para informaç3e9, queiram sa
dirigir aos signatários moradores
nesta cidade e, 110 Rio de Janeiro,
aos srs. Marinno & Comp., á rua
de S. Pedro n. 115. ou ao sr.
Manso Sayào, na Junta Commer-
ciai, nas segundas, terças, quartas,
quintas e sextas-feiras, do mei»
dia ás 4 horas da tarde.

Vassouras, 26 de outubro de
1916. — (a) — Lourenço Perci-
ra Ribeiro, Manoel de Sousa Jor*
dão e João Julião Manso Sayão,

R 47?»

ANNtNCIOS
RODA DA FORTUNA

3579
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A' PRAÇA
Nascimento & Fontos

Nicolau NascAmento e Augusto
dc Souza Fontes, sócios compor
nentes da firma acima estabeleci-
da á praça da Republica n. 199,
coinmunicam a esta praça e a seus
amigos e freguezes que, por mu-
tuo accordo dissolveram em 31 de
agosto p. passado, aquclla firma,
retirando-se o sócio Augusto de
Souza' Fontes, pago de todos os
seus haveres c exonerado do qual-
quer responsabilidade para Com a
praça de conformidade com a cs.

criptura publica assignada cm 21
dc setembro p. p.

Rio de Janeiro, 25 de outubro
de 1916.

Confirmamos a declaração su-
pra — Augusto dc Sonsa Pontes.
— Nicolau Nascimento, lt 4797

CAIXA ECONÔMICA 1)0 RIO
DE JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS)
Tendo de sc proceder á venda

em leilão no dia 8 de novembro
próximo dos penhores constantes
das cautelas do Monte de Soccorro
emiltidas em setembro c outubro
do anno findo dc 1915 e de nu-
meros 21.039 a 26.221, cujos pra-
zos sc acham vencidos e não fo-
ram renovados os respectivos con-
tratos, convido os srs. mutuários
a virem rcsgatal-os. ou renovar os
seus contratos alé ás 17 horas do
dia 5 do mesmo mez próximo cn-
trante.

Rio de Janeiro, 24 de outubro
d- 1916.— O gerente, (a) lioracio
Ribeiro da Silva.
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DERAM HONTEM
Antigo  9116 Cobra
Moderno,,. 293 Veado
Rio  619 Cacho-re
Saltcado.... Cavttiio
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Agava 025
A Hora 094
Ã Real 971
Garantia 357
O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151}
Ouitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53. largo da
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.

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA" 171

MOVEIS A PRESTAÇÕES

CASA VEI-OA — Francisco VéisS .':
(Ir.inde Fnhrica de Moveis,

Condições vantajosas.! Preço** da
Iíal.ric.i. Atlemle o chamados a
domicílio; rua Senador Euzebio ti.
222. Avenida do Mangue, Tc!.—
5234 N.

PREÇOS DE FABRICA, e o pres-
tações. Vcntiam Apreciar nos-as
concliçõea de vendas, sorteios ?e-
mannes. Kelorro.-im-.-e colchõe;; í
r S. Euzebio 33, V. Itauna 38.

MOVEIS E COLCHOARIA

COLCHOARIA DO POVO — Dns
subúrbios, o maior sortimento ae
moveis novos c usados; colchões e
almoiadns. Preços . sem corapeten-
cia; rua 34 de Maio n. 5°5* Tel.
1785, V. M. Cosu e Sá.

CASA MACEDO — R. S. Clin.to-
vão 375. T. 1304, V. Completo
sortimento dc moveis, estylo. e tan-
tash e artigos de- colchoaria. Re-
forniau»-s» coltíhõM. Pieços modi-
to».
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que ha um meio muito sim_yles de saber a verdade. O revólver do -sr. Va-
logncs não é -do mesmo calibre daquelle que eu encontrei. O dr. Gerardo
deve ter marcado a diíferença do traçado no caminho do projectil. Essa
observação seria de grande importância.

Foi impossível fazel-a. O projectil não pcnçtrou; arranhou apenaí.
a pelle. Diabo! Isso é que foi tnáo, porque explicaria ludo. -Mas o sr. juií
ainda não acabou dc contar... •

Não. Beaufort sentiu-se ferido, mas não gravemente. Rolou pelo
talude abaixo e ficou por momentos desmaiado. Vimos os signaes -do san;_it«
accnmulados nas folhas. Quando voltou a si, levantou-se. Viu á luz da lua
o cadáver de Valognes atravessado na estrada. O carrinho estava a cem
-passos de distancia. O cavallo parou naturalmente. Beaufort correu para
elle c unicamente por prudência não entrou na estrada. Seguiu o bosque
através da matta. Vimos as manchas de sangue, o sr. Pinson, eu quando
subia, e o senhor descendo. No momento cm que chegou ao carrinho seu-
titt-se acconunettido por nova fraqueza c como a ferida o fazia sotírer muito
sentou-se. Foi ahi que Beaufort pretendeu ter sido lançado peio cavallo nc
rnon.íiito em que o carrinho se voltava.

Este homem, murmurou Pinson pensativo e preoecupado, itnprcs-
siona-me pela precisão com que falia

— Tornou a levantar-se, e foi procurar a mala que encerrava os quatro-
centos e ctncpènta mil francos, alvo da sua cobiça. -Escondcu-os na floresta
e depois voltou. Em Crcil vlraiiyo partir com Valognes. Não poderia voltar
sem dar explicações. Depois tinha unia ferida que não poderia oceultar vista
que é na cabeça. E essa ferida também exigiria explicação. Fntão elle mes-
1110 poz o carrinho a direito. Arrancou e cortou as guias, os liran. , o bri-
dito, o peitoral, para fazer acreditar em um acc'dcnte, e eil-o que párte para
a Noviça onde ter.cionava prevenir Roberto Valognes. F, apezar do sangue
frio de qtie deu provas até o ultimo-momento, conimctlcu uma imprudência,
porque quando voltou a si, perto do talude, um quarto de hora antes, cs-
queocti o revólver, uma prova muito grave ou antes convincente...

Ulzer que i-jso não é engenhosamente combinado, sr. Laugier, não á
coisa possível. Chegai a acreditnl-o, palavra de honra, porque emfim é pos-
sivcl... é possivel., disse o agente batendo na testa com toda a força. Ef-
f ectivair.cnte. tudo isso pôde ter aconte cido tal qual o -senhor conta.- Mas.,,
mas...

-•Mas?
O sr. Beaufort não podia converter-se em assassino de um dia part.

outro. E' um. homem muito bom. muito meigo, muito cortez. um tanto tris-
te, mas por isso mesmo estimado de todos.

—-Esperemos, digo-lhe eu. Estou certo ds que as nossas próximas in-
ilagaçõcâ hão de reservar-nos outras surpresas.

Que me resta fazer? O sr. juiz tomou todo o trabalho para si... o
rão me deisott nada...

O senhor irá procurar o guarda florestal de Halatte, que mora na
floresta, a cinco minutos -da Noviça, á beira da estrada.

Bem.
Pergttnte-Ilie se elle ou os guardas seus companheiros apanharam aV

gum caçador furtivo, esta noite, nas .proximidades da Lagoa aas Corças, e
a que hora. Deveu.os cercar-nos de, todas as precauções imagináveis, par»
«ão seguir caminho errado.. -

fie tilde?. .

*i



í *™» ^™osJMBMs»Wj BèrbyXlnb . S? .Mm lia j| jj]
ffipfè **Kk. d_ * "' T^^^S^ V^ W V* " V^V? 1 Programma da «O- corrida a realizar-se do- 2 ||, 

"ij|l„l 
0

P?f- «M^A. I J- C* »-^ ¦ LíiJI ^ mingOr3»deontubrodel91« * Jl^iJL 8
l| IMUgaal^v , ;'*"*^ 

**—?-<*>¦ 'm.MmmT.mr„mm+ 
Orande Prêmio INTERNACIONAL & wr^gB^-^Slv 9

•li pt _^^ÍijjjjjjpV *?az desappareccr com sc- •• Pa"o — < de^ março — %* pareô — dr. frontin — \^/^^^^^^^^^^^^'

llsif
maSÍ tiMOrHiseâ

LLGTD BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS
' (ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
0 paquete

Sorva Dourado
Sairá quarta-feira, i* de

novembro, ás ia horas, pariVictoria, Bahia, Maceió, Re-
crf«, Cabedello. Natal. Ceará,
Tutoya, Maranhão, Pará. San-
tarem, Óbidos, Parintins. Ita-
coatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

Rio de Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pari e San Juan,

UNHA DE LAGUNA
O paquete •

MAYRINK
Slirá. terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, Caraguatatuba, Villa
•Bella, S. Sebastião. Santos,
Cananéa, Iguape, Paranaguá.
S. Francisco, itajahy, Floria-
nopolis e Laguna.
LINHA DE SEUGIPE

- O paquete

JAVARY
Sairá quinta-feira, 9 de

novembro, ás 16 horas, paraCabo Frio, Victoria; Caravel-
Ias, P. Areia, Ilhéos, Bahia,
Aracaju.. Penedo. Maceió o
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-tes levar ou receber passagei-ros, deverão solicitar cartdes
de ingresso, na Secção do tra-

I fego.

Faz desapparecer com se-
gurança Je rapidez os cabel-

los supérfluos do ROSTO,
COLLO, BRAÇOS.etc. Inful-
livel e absolutamente inof-

fensivo. Vidro, 51000. Pelo
Correio, 50660.

N. B. — Devolve-se n
importância não dando
resultado.

Deposito geral: Pharmacia
Tavares, Praça Tiradcii.es
n. 62—ftio do Janeiro.

«O QUADRO»
Resultado de hontem:

Antigo. . . Camello
Moderno . Porco
Rio  Jacaré
Salteado. • Águia

Variantes
5£^-18-?4-64—34

Rio, 26-10-916 R5117

Americana
730

Í1.ÍO-26-10-M16 SDC81

I. áHMAHi
970

nio—26—10—yie n 5120

Águia de Ouro
296

24-23-1-21
nio-26 -10-916

Propaganda
879

Rio -26 -10-916. M5119

«11
015

Rtd —26-10—916 | J 5084

Caridade
360

JliO-4

Fluminense
7282

J 5075

Operaria
3836

J 5076

Variantes
32-36-01-57- 25

ÍUo-26- 10-916 J 507

A Garantia Fadara
120

Mio- 26-10-916 J50S7

Loterica da Noite
973

Amanha íis 7 lioras
liio 20-10-916. J 5091

BOM NEGOCIO
Pensão traspassa-sc o contrato

«le uma com bons quartos, salas,
banheiros, optiinanieiite installados
esplendida installação electrica,
campainhas ventiladores e grande
paripic; no melhor ponto dc Bo-
lafógo. Informa-se na rua Ura-
fiiayaiia n. ?2, Casa da Onçt.

A Cruzeiro
131

Rio, 26-10-918. S5143

A IDEAL
073

Rlo-26- 10-916 S 514

BANCO LOTERICO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - 130
São as casas que oíferecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA
Remettem-se bilhetes pa-

ra o interior mediante o
porte do Correio

FRANCISCO & C.
14 —Rua Sachct — 14 ]

UMA CASA FELIZ
_ 10Í—RUA DO OUVIDOR-106
Filial á praça 11 de Junho 51—Riode Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios «5o pagosno mesmo dia da extracçSo.
FERNANDES & C

Tel.'«si. Norte

ALUGA-SE
O armazem da rua do Livra-

mento n. 84, próprio para qual-
quer negocio as chaves estão no
sohrado n. 82 e trata-se na rua
do Hospício 44, com J. Rainho
& C. Aluguel ioo$ooo. S 4870

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, só na A Mala Chinesa.
Rua I.avradio, 61. .

Cura radical
Da GONORRHÉA CHROXI-

CA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dõr, garante-se o tratamento. Tra-
tamento da sypliilis. App. 606 e
914, Vaccinas de Wright. Assem-
bica -4. das 8 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás
IO. — Dr. Pedro Magall.ães.

(R 924S

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

tereis o futuro garantido, forte
certa, pagamento immediato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA & C.
Teleph. 412. N.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias e cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores e cozinha
de i* ordem.

End. Telegr. "Grandhotel".

Programma da JJO- corrida a realizar-se do-
mingòj 29 de outubro de 19ltt

Orande Prêmio INTERNACIONAL
5' pareô — DK. FRONTIN —

1.750 metros — Animaes de
qualquer pau — Handicap ' —
Prêmios: 1:500$, 300$ e 45$ooo

ií pareô — «DE MARÇO —
1.500 metros — Animaes nacio-

• naes —. Handicap — Prêmios i
1 :ooo|. 200Ç e 3o$ooo

1(1 Cscopeta
(a Aigloi'
( Hebe.

a ( Herod,..
(4. Espoleta.

3 ( ~'

51 kilos
n»53

45
53
53
53
S>
53
45

Grande .fazenda café-
eira

Vende-se uma muito importante,
produzindo 10.000 arrobas de cafí,
situada em clima saluberrimo, dis-
tante 9 horas desta capital, e 8
da de S. Paulo; trata-se. das 2
ás 4 da tarde, com Alfredo Esta-
cio de Fatia, á rua da Alfândega
n. 25, sobrado, sala da frente.

(M 4541

Cura da Tuberculose
BR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos methodos de tratamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons, Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana, 43.

(B }*8o

OURO a l«SOO a GRAMMA
Platina 8$000 e 98000

Prata 30 a tio ríis a gramma,brilhantes, cautelas do Monte de
Soecorro e de casas de penhores,
compram-se i rua do Hospieio
n. 216, hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. J 5082

MYOSTHENIO
. Fórmula do dr. J. M. de Macedo
Soares — o melhor tônico recomti-
tuinto e indispensável il creanças,
veitios, doniellas e is senhoras duran.
te a gravidez e após o parto; ás amai
de leite.

Vidro, 5*000. Depósitos: CASA
HUBliR, rua 7 de Setembro Si. e
PHARMACIA MACEDO SOARES.

(A 1712)

Cadeira para paralytíco
Vende-se uma perfeita com pou-

co uso; na rua da Alfândega nu-
mero 124. S 4158

60N0RRHÉA-IMP0TENGIA
. Por mais antigas e rebeldes que

sejam, curam-se certa e rápida»
mente por meio de plantas medi-
cinaes, infalliveis e inoffeosivas.
Milhares de pessoas se têm cura.
do por intermédio destes medica,
ntentos. A* venda n'A Flora Bra.
sil, largo do Rosário n. 3, tele.
phone 2408, Norte. (3963 J)

TINTURARIA RIO BRANCO
29 -AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende imrhedlatamente aos chamados pelo telephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
temo por 3I000, lava por 5$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS

COMMANDITARIO
Precisa-se de um com capital de

30 a 50 contos, para negocio dc
casa commercial antiga, por moti-
vo da retirada de outro sócio.

Carta á caixa deste jornal, com
a letra VV.. (4690

Vias Urinaria»
Sypliilis e moléstias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina i'e Nápoles e habi-
litado por títulos da do. Rio
de Janeiro

. Cura especial e rápida de
estreitamentos itrethraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cysliles, hydroceles, tu-
mores, impotencia. Consultas

das 9 ás 11 e das a is 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa dc trato c podendo dar

fiança, offerece mensalmente trin-
ta por cento dos seus vencimíatos
a quem lhe arranjar uma colloca-
ção; cartas neste jornal a F. X.

3018 J

17, Senador Euzebio, 17
Vendem-se movei* a prestações j os
preços e condições ao alcance de to-
dos. ' (A 3453).

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$ãoo. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro.

PENSÃO
Alugam-se quartos ricamente mo-

bilados com todo o conforto, gran-
de parque illuminação electrica,
ventiladores e campainhas. Praia
de Botafogo n. 252 Tclephone Sul
1460. (5138

MOBÍLIAS e piano
Vendem-se um dormitório e

uma sala de jantar de peroba, es-
tylo moderno e rico piano Pleyel
n. 151.718, grande modelo e no.
vo; na avenida Mem de' Sá, 10,
Lapa. S 413a

CAFÉ TRIUMPHO
Puro e saboroso, á venda em

toda parte. Torrefação e moagcin.
Praça Tiradentes 56. J 7111
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-* Não; Peça qtte o acompanhe ate o theatro do crime. E ahi, em um
aio de ttm kilotnctro, veja com olle se descobre a mala de couro dc Va-

itigties, com ou sem os quatrocentos_ e cincoenta mil 'francos.
E' uma boa idéa, se o sr. juiz me permitte esta approvação. O guar-<!a tem bom olhos e, habituado como está a seguir as pistas, conhece tudo

aqttillo nas pontas dos dedos. Ninguè ra lhe corta um raminho que elle não
perceba i não lhe levam um cesto de folhas seccas que elle não repare imme-
diatamenh'. Se a mala estiver enterrada em qualquer logar, estou certo quea havemos de .encontrar.E partilho a sua esperança, sr. Pinson. Então vá. Vou esperal-o
no castclln. Voltaremos cm seguida para Crcil, c ahi acompanharemos Be-
attfort até a casa delle.

Pinson saiu <lo jardim som perder um minuto c cnibrcnhou-se na ilo-
resta para obedecer ás ordens do juiz.I.augier entrou na Noviça.

Viu approximar-se Gcrardo, sempre paltido e Bcaufort.,
O doutor perguntou-lhe:Já não tem precisão dos meus serviços?Por hoje não, sr. Gerardo.Posso voltar para Creil? Os meus doentes reclamam-me.-- Certamente.
Bcaufort approximou-se.

Gerardo trouxe carruagem, disse, e eu peço-lhe licença para apro-
veitar do logar qtte olle sc dignou offcrecer-mc para voltar a Creil.Xão, senhor, disse o juiz. Sinto muito, mas não posso deixal-o ir
tn',bora.

Então, por qtte?Tenho ainda precisão do senhor por Cima hora ou duas. Em scgtrda,
voltaremos para Creil juntos. Tambem trouxe a minha carruagem c condu-
z!l-o-ei até a sua casa.

Como quizer senhor, disse Bcaufort.
ÍAjgradcceti a Gerardo, que cumprimentou o juiz e partiu.Cinco minutos depois ouviu-se a carruagem rodar na arêa do paieo; cn>

seguida afastar-se na grande alameda margeada dc platanos -e dcsapparcccu
na floresta.

Nro correr da tarde voltou Pinson.
Lattgier esperava-o com a maior impaciência.
Pinson começou a sua narrativa.

Fui procurar o cabo <los guardas florestaes, Locmor, nome exqut»
sito c indivíduo ainda mais cxquisito.

Em duas lioras não n»c disse tres palavras. Explico-lhe a situação, cotv
io-lhe o crime. Digo-lhe o que quero c pergunto-lhe*"—'Apanhou algum caçador furtivo esta noite?"- Não."—« Então acompanlic-me até a Lagoa das Corças."— Bem."Poz o fcepi, pendeu a rede ao hombro e agarrou na espingarda como s#
fesse fazer a sua inspecção. Chegamos á estrada no ponto em que Valognet
«sorreu, e ahi disse-lhe:"— 'Foi aqui. e é preciso procurar a mala próximo deste logar,•— Bom.

. -*a$omo vc, so sabia d'zer; Não *- Bem j- Bom..".

FABRICANTE DE LIXA
Um industrial querendo montar

um fabrico de lixa, necessita ou-
vir um profissional bastante co-
nhecedor da matéria, afim de ac-
cordarem-se na montagem e cal-
culo do material e matérias pri-
mas. Presença ou carta a Mi Fo-
gaça, rua Martthy Grande n. 38,
Nictheroy. 4683 J

, „ 'Diamante. .
( 6 Conquistador»

4(7 Dictaíura. ,
( 8 Fábula; -.'. . . ,„

a* pareô — SÜPPLEMENTAR —
1.500 metros,. — Animaes de
qualquer paiz— Handicap —
Prêmios: 1 :ooo$,2oo$ e 3o$ooo

1 ( 1 Baliia.' .
(a Histórico,

a ( 3 Bliss. j. .
(4 Palta.,.:.

3 — s Sicilia; .
4(6 Vanguarda

(7 Kalko. .'.
3o pareô — IÍAMÁRATY — 1.609

metros — Animaes de qualquer
paiz — Handicap — Prêmio :
1:2oo$, 240S e 36$ooo -

t — 1 Insígnia.

50 kilos
47 ".
53 "s°:
S* n
S* "
S»

2 (» Yyonnette,

HsSjk
Alegre: . . ,

4 Lord Canning
4 ( 5 Scamp, ...

(6 'Bcatri*.,,. .
4" pareô — 3 DE AGOSTO —

1.609 metros]— Animaes de
qualquer paiz — Handicap —
Prêmios: ií2oo$, 240$ e 36$ooo

50 kilos
49 »
53 n" r
5»
53

Velhinha
Dionéa. ... ,
>Miss Linda. .
Majcstic, . . .
Aragon... . .
Royal Síoth.
Belle A&gevine .52

50 kilos
53 "
49 "50 *

53 kilos
53 •

SO "

53 •

, 1 Campo Alegre,
a Argentino. . .
"- Cuido Spano.

3 Marvellous. .

6« parco — 17 DE SETEMBRO —

1.700 metros — Animaes de

qualquer paiz — Handicap :—'
. Prêmios: 1:300$, 260$ e 39(000

1 Mogy Guassu. . . 5a kibs
a Paraná. . . ... . 5a 

'

3 Goytacaz. .... 5> *

- 4 Lord Canning. . 50 " •

5 Monte Christo. . . 5» "

7» pareô — GRANDE PRÊMIO
INTERNACIONAL — a . 000

metros — Animaes de qualquer
paiz — Handicap — Prêmios :

3:000$, 600$ e 9o$ooo
t PIERROT. ... 54 kilos
a BATTBRY. ... 51 "

SULTÃO 54 
"

FIDALGO. . . . 49 *

8* pareô — VELOCIDADE —

1.500 metros — Animaes de
"qualquer 

paiz — Handicap —

Prêmios: 1 :ooo$, aoo$ e 30$ooo
1 Palmeira. .... 5» küos
a Pistachio. .... S* "

3 Minas Geraes. . . 50 "
'4 Buenos Aires. . . 52 "

10 . a. 5 Francia. ..... 51 "

Manoel Valladio, 2* secretario
(R 5010

PETROPOLIS
Aluga-se para- familia a casa

mobilada á rua Wcstphalia n. 198,
bonde Cascatitrha & porta. Tele-
phone 173. „ ,,; M 4495

PHARMACIA
Vende-se umí, com accoramo-

dações para familia, Trata-se_ na
rua da Assembléa 34. com Virgl-
lio. R 470»

IMPORTANTE DESCOBERTA DA CURA DAS
DOENÇAS 00 CORAÇÃO E ASTHMA

Suffocações. Iironchite as tliniatica. chiado no peito, salpitaçües,conKiço. pés inchados, hydrops ias. falta de ar, vertigens, batimento exa-
ferado djs.veias e artérias, arte rio-sclcrose aneurliisiuas, dores e agu-lhadas do. lado esquerdo, dila taçJo da aorta, tievralgias cardiacau,svduiiis e rheumatiamo no coração, curam-te eom a receita dotabio americano dr King's Palmcr. ou o Cardioeenol. Milharesde curas no Drasil, Deposita rios: Dragaria Granado & Filhos, rua
ITrilirtln V9ni «t nt  Itp.imrii CIIm fl*a..a -.._ J_ Ct T»_  ._ »

Casa'.««vi. imu- / us uuiviHuiw, uit iviy uc jdnciru, — viuro D$00O(Pelo Correio 8J500.
Granado & C. Kua 1" de de Marco n. 14. (R 4967)

de curas no Drasil, Dcuosita nos: Drogaria Granado & Filhos, riUruBuayapa n, «1. —_Drogaria Silva Gomei, rua de S. Pedro. 4042. — Drogaria Berrini, rua do Hospieio, 18. — Drogaria CaHuber. rua- 7 de Setembro, 61, Rio de Janeiro. — Vidro 6$oo<
P#»líi Cnrfnin fltitnn

CACHORRINHOS DE LUXO
Vendem-sc bonitos, bem peque-ninos, felpudoè, raça Tencriff, na

rua Vieira Souto n. :i8 Ipanem.i.
4"4 J

AOS SRS. DENTISTAS
Compra-se uma cadeira de ga-binete. Propostas por escripto

para á rua da Carioca 53.
4757 J

V'lllHlil'n|j| S' JR!I 1
Ç I _ KlNOEL {"ISTMjKçeU» "niS I tfMüintiA umí —RffMWQj *

fi I wVíimifW0 (£/? |T ¦*
.. I VÉCfTAie^v " I Sj

JJ I JptiRCA-r.o •A#JI O

m Iii ¦I1li*r I**«TO]y| tí« l| lv2r p»u*vi i< I >jj

2 llPtran{»s «le l annos i&) IIA
IB'r*rÍ* lco*)trdas«»oii» UQ
|Hde8a4,ícolhçres,<le5íí, ¦'

. ItiítoÇe.res.-AdiJÍeiS.ceori- ¦ .
Iivhiiir ¦'¦¦ r"'TOa •uU

De posito Drogaria Derrine
Rua do Hospício 18- Rio.
BARCBL&O.

S. Paulo

Casa Friburgo
Familia que ' pretende residir,

procura uma em condições, vanta-
josa, domingo no Central ou es-
crever a A. Bastos, edificio Bolsa.

19. S 4891

Para Ser Feliz fi
Obter o que se deseja, o amor, ,
a paz no lar, a sorte no jogo, "

, a riqueza, o posição merecida;
4 realizar casamento .desfazer

atrazos da vida, e tudo) em-
fim, basta fazer uma consulta
gratuita, á redacçSo do "Bra-
sil Esotérico" — Rua Tupy
n, 1 — São Paulo. Não retar-
de sua felicidade, mande hoje
mesmo om pedido de cônsul-
ta gratuito. (J 1645)

1*«»M*l»l»M»«MTjn

CREADA
Precisa-se de uma com pratica;

preferindo-se que tale inglcz. Sr.
Carneiro, rua dos Andradas, 19.

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
fiitraoç698 pautou sobaflsoalUaçiedo gmmafederal ds 2 li2 e aos sabbados

ás 3 boras, á
Roa Visconde de Itaborarjy N. 45

I
3U-4P

.-OOO
Por 08OO era inteiros

"soar eiooo
Amanhã Amanhã

A's 3 horas da tarde—309—50*

5 O: O O O *0 O OFor 4$000, em quintos
Sabbado, 4 de novembro

A's 3 boras da tarde—300 — 35loo;ooo$ooo
Por 8S0OO, em décimos

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompa-nliados de mais TOO rs. para o porte do Correio e dirigidosaos agentes geraes NAZAREXH A C, RUA DO OUVIDOR
%WfiS,W£ N' 81T- Tole8- MraiTBL, e na caw F. Gül-MARAE9, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can.cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

HYPOTHECAS
A Companhia SUL AMERICA

empresta dinheiro, a juros con-
vencionaes, sob hypotheca dé pre-dios situados nesta capital,

RUA 00 OUVIDOR, 8a

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-(Sei e em boas condições por pre-(os baratos: entrega na i* presta-çío sem fiador. Telephone 41 ijNorte. (S U31

B

FIGA TUBERCULOSO?!... PORQUE QUER!
; Pulm3eS fracos, tosse, febres e escarros; cores' pallidas, - ane-

mias, tnagreza, com dyspepsia, vertigens; flores brancas (corri-mentos) nas. senhoras e moças; mutrastJicnia produzindo: impo-tencia, falta de memória, desani mo, palpitacõcs, mal estar, doresde cabeça, .insomnias. só se obtém, a cura com o STENOLINO, sa-
bta descoberta mundial, receitada pelas notabilidades médicas daEuropa, Rio,fe'São Paulo. Estupendas curas no mundo inteiro.Depositários f"Granado & Pilhos. Rua da Uruguayana, 91. Vidro,
S$ooo. Pelo Correio, 8$ooo. Rio de. Janeiro. R /^fiS

V. .Est*. tom necessidade dc
dentes artlficincs 011 de qual-
quer outro trabalho dentário
por processo inteiramente
novo ? Procure, de preferencia,
o esforçado cirurgião-dentista Dr.
Silvino Mattos, cujos eloqncn-
tes o reaes attestados de sua
proficiência ahi se seguem, além de
20 annos de constante pratica.
Eil-os :

Laureado com o 1" prêmio da sec-
ção cirttrgico-dcntaria, na Grande
Exposição Artisíico-Industrial de
1000; concurrente, em 1903, no
Districto federal, á Esposição Pre-
paratoria da Universal Nortc-Ame-
ricana; premiado com medalhas dc
prata e dc bronze, na Extraordina-
ria Exposição Universal-Inlcrnacio-
nal dc 1904, cm S. Luiz, nos Es-
tados-Unidos da America do Nor-
te; galardoado com o Primeiro
Grande Prêmio, nn Portentosa
Kxposicão Nndomil de 1U08;
e com medalhas dc ouro, na Expo-
sição Internacional e Scienfifica de
Hygiene de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — dc
1911 e, cm 1913, 110 i" Congresso
Pan-Aniericano de Odontologia.

3 - RUA DA CARIOCA - 3
Canto da rua dn Carioca

J 5006
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f A CURA DA

SYPHILIS |
Ensina a todos um meio lj

de saber se tem sypliilis M
adquirida ou hereditária, in- —
terna ou externa e como
podem cural-a faci!mcn>o „-

_ em todas as manifestações B
S o períodos. Escrever; Cal. gj
H xa Correio, 1686, enviando 13
ffl sello para resposta. — ' 

§j
hi;!I!k;:»!::íieíiii:iiibi:i:ihi:::IBIííI!Bi;í!;II;!Éí!i

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eezemas, friei-

ras, etc, "Unguento Santo Brazi-
Mouse". Rua Marechal Fioriano,
173. A. Gesteira Pimentel.

474i J

PIANO
Vende-se üm"(meia cauda), usa-

do, próprio para estudo; rua Chris-
toyão Colombo n. 141, sobrado."-'

LT"' '; " ' J 502S

CASA CAMPESTRE
EM BOTAFOGO'

Aluga-se a de n. 119, á ma Vis-
conde de Silva,-.chave^no n, ju,alttgucl 23o$qoo. ví-a:; »R-497a,

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director—Agenor Barbosa

Banco de Depositou e Descontos
PAZ TODiS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Energil poderoso tontooNovo Anti>rheumatioo
Energil depurativo agradávelRei doa taxativosGrande remédio da mulherIntegra a força do homemXdiioor o mais saboroso

~M i 
li '

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Granado* C. e Araújo Freitas A O.,

e Iodas as boas pharmacias J 59,

CINEMA
Compram-se cadeiras, moveis

para sala de espera e mais uten-sihospara cinema. Cartas a estaredação para Jardim,

PHARMACIA
Offerece-se um bom pratico d«

pharmacia, vindo do norte. Cartas
a Guimarães, caixa do Correio
"• 5". R 4980

PENSÃO FAMILIAR VIENNA
Alugam-s» boiis quartos com to-

do conforto, a famílias e cava-
lhelroi. Teleph. 3804, Central.

39Í4

PHARMACIA 1
Vende-se em bom local, faz bomnegocio, tem sortimento, casa jurafamília e chácara. Trata-se naDrogaria Azevedo, Assembléa, 73.,

W<9»

Skb. Antônio Rufino de Arawo
Residência: Ceaii—Alto SerlSo—Coito.
Curado com o Elixirde Nonuei-

ra do Pko. Chco. Jo8o da Silva
Silveira, de terrível rueumatismo

Agencia Coifflos-nis

SOBRADO
Aluga-se um com optimas ac-

commodações . para família é es-
criptorio, junto da Avenida Rio
Branco, lado da sombra.

.Trata-se na rua. de S. Pedro
n.:.84, Joja';' > (S 372'

ARMAZEM [Prfmeiro e Segundo andar
Aluga-se um espaçoso com tres NA AVKXIDV RIO RRivrn

gortov por 9o$ mensaes; à rua de Alt^se cT dfn Ps? a uSSa.nUnna.sn 200. Trata-se á rua só Iocitario, com direi o a subloca-da Assembléa 43, sobrado, ás 4 ,|a> ção. Tratar na rua Chile. Z"ora3' J S036 Chaves, uo "Cinema Parisiense".

PENSÃO MINEIRA
e^eao^SiS^iUão^üei^ ít^ ToBranco 15, sobrado. Possue esta pensão confortáveis aposen-tos elegantemente mobilados ;lavatorios com ngua corrente emtodos os quartos, banhos frios e quentes, luz electrica e tele-phone (3C70, Norte). — Aimoço' ou jantar i$3oo. Diáriasde 5$ e C$000. — LAURO DU SA'. J S 12

AVISO
B. F. O. B. •

O abaixo assignado, praticante
addido de coiiductor de trem,
declara que - d'ora em deante pas-sara a assignar-se Francisco Rt-
beiro Machado Junior. —• íVflH-
cismo Machado Junior. R 4970

CHA DE SAUDE
De salutares effcitos nas lie-

ínorrhoides, tohteirásj dor de ca-
beca, estômago e figado: taxativo
agradável e innocente contra a pri-
são_ de ventre habitual; cura os
enjôos e falta dc appelite; caixa
2$5oo; pelo Correio 3$ooo; ven-
de-sc á rua Uruguayana; 37 e 91;
deposito .geral, avenida Passos
n. 106, Pharmacia Freitas. Em
Nictheroy, Drogaria Barcellos.

J ciofi

COLCHÕES
Para solteiro a 3$, 4$ e C$; di-

tos para casal a ;$, 9$ e i;$ooo;
no deposito e officina da Cotchoa-
ria São José, á ma Frei Caneca,
n. 309, próximo á rua dc Catum
by. 49" )

LEITE A DOMICILIO
Na leiteria "Alba", á rua do

Ouvidor n. 32, telephone 3.0911.
Norte; recebe-se a principiar do
dia i" de novembro em deante 1
assignattiras para fornecimento
diário de superior leite de Man-
tiqttei-a, desde o largo do Macha.
do ao lardo dos Leões até á praia
Vermelha. 4921 J

NICKEL
Contado com o máximo esmero

e em optimas condições de preço,
vende-se í S. do. Hosvicio n. 141
sob, c Í1140

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéos de palha, sujos, fi-
cam completamente limpos e com
a apparencia de novos, quandolavados com a "Água Mágica''.
Mais duas vezes poderá ainda ta-
var um chapéo, quando novamente
ficar sujo. Um vidro dá para seis
chapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-
feio, 4$ooo. Não se acceita sei-
los nem estampilhas. Na "A Gar-
rafa Grande", rua Uruguayana, 66.
Em Nictheroy, drogaria Careci-
>03- (J 434

— Unlea loção qlifc cxtòriul
na a cuspa e faz ronnsccr o
cabcllo. Dcp. .Salão Elias, rua
Ouvidor 120 e nas perfuma-
rias. 3*000, V. (J4813) S

Pharmacia e Drogaria
em"S. Paulo

Vende-se uma boa pharmacia e
drogaria, luxuosamente montada,
cm uma das priiicipaes ruas da
capital de S. Paulo, com grande
sortimento de produetos chimicos c
pharmaccutieos, perfumarias. etc,
etc., pelo preço de Rs. 4o;ooo$ooo,
o motivo é não poder o proprieta-rio estar á testa do estabcleciincn-
to. devido a outros affazeres queo privam disso fazer.

Informações com os srs. V. Si5-¦a & C. Drogaria Lamaignére, rua
da Assembléa n. 34. (4655 J

Excellente emprego de
capital

175:000$000
Vende-se livre e desembaraçado,

negocio directo com o proprieta-
rio, esplendida propriedade em
fôrma de Villa, com mais de 40
casas novas, recem-acabadas, boa
e solida construcçao, com todos os
requisitos de hygiene, luz electri-
ca, água em. abundância, ruas cal-
çadas a parállelipipedos, estão to-
das alugadas, e dão, apezar da
crise, a magnífica renda de réis
35tooo$ooo annuaes, próximo ao
Jockey-Club; informa-se i rua
Uruguayana n. 13, ourives, ou car-
ta aa tu, ü, Li 3972 I

Automóveis e respectivos
accessorios - Macfii-
nlsmos de officina

OPTIMA OCCASIAO
no dia 30 do corrente, ao meio-dia, no Foriim, á rua dos Invali-dos, actual Menezes Vieira, n. 15a,serão vendidos em terceira praçada Primeira Vara Civil, a quemmcllior preço, offerecer, grande

quantidade de automóveis de di-versas marcas, landaulcts e double-
pliaetons, Chassis dc automóveis e
grande sortimento de accessorios;
exceücntes machinismos de umaofficina de garage, um tomo me-cameo e pertences, uma machina
para virar e dobrar chapas, um
torno para madeira, uma machina
de yulcanizar, uma transmissão
sobre barras de madeira c ferro
com os respectivos eixos, mancac3
e uma polia.

Os editaes de praça, contendo
descnpção minuciosa de tudo, scacham publicados no "Diário Óffi-
ciai" dc 23 do corrente e serãoreproduzidos no dc *g do cor-rente. .(4285J)

I 1118 I
Flores brancas

(loucorilléa)
Curam-se radicalmente em

poucos dias com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE MATI-
CO FERRUG1NOSO.

Vende-sè unicamente na
pharmacia BRAGANTINA,
rua da Uruguayana n. 105.

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soecorro, compram-se e
pagam-se bem, na praça Tiraden-
tes, 64, Ciiío Garcia.

g Moendo sempre p

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhantina "Triumphos

para acastanlial-os. Frasco 3$ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias; Bazin, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hermanny
e Granado & C. e em Nictheroy,
drogarias Barcellos e Mixta.

ESCOLA NORMAL
Oonourao de admissão

t 'í; ítãH , fiJncC'onando as aulat especiaes do Curso Annexo doInstituto Poly«lotico, para quem ouiier ser admlttid» na Bseola Nor-mal no proxuno eoncurfs. —Quem nio se matricular logo, nio oo-
BRWíCOltt 6" 

" 
80r n° 

C(""!U^,V• •"" AVENIDA KK)

PHARMACIA
Precisa-se de «ma bomba pneu-matiea para o enchimento de am-

Saulasj 
informações á rua Sete d*etembro n. 139, com o sr. San-*'B«- (S 5o."i

SO 1 E

Üasa na Avenida Atlântica
Altiga-se, por prazo determina,do, boa casa mobilada para fami'lia de tratamento. InformacOasna rua N. S. de Copacabana nu«mero i.osy, das 14 ás 17 horas.

_ CALVO QUEM QUER.PERDK CABELLOS QUEM QUER.TEM BARBA FALHADA QUEM QUER.IEM CASPA QUEM QUEBi 
V '

porque o
PILOGENIO

CONTRABASSO
Vende-se um muito tocado e so-nóro de boa fabrica franceza, bemconservado.
Informações á rua Visconde deFigueiredo. 41.  i4s6j j

PHAETON
Vende-se um forte, bonito aespaçoso, com capota movei, paraum ou dois animaes. Informa-seá rua Visconde de Figueiredo, 41,proprietário. (4jo8 j

FREOUEZIA OEIRAJÁ
Vende-se uma confortável si-

tuação. próxima a estação de Inlia.
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
an lado com n 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 teado uma vista muito boa emuito saudável, arvoredos de di-versos qualidades, pedreira decrystal, água nascente e hortas e
pasto para animaes; trata-se com
o sr. Luiz Machado, proprietário,na mesma. Preço i8:ooo$ooo.

_^ R 454í>

língua ikgíêzT"
Prccisa-?e dc um bom professor.1S2, rua 7 de Setembro (sobrado).

. (J50S6)

ALTO DA BOA VISTA
(TIJUCA)

Alugà-sè uma excellente casa
mobilada com 8 quartos, luz ele-
ctriea, banheiro, garage, os bondes
passando na porta. Quem preten-der dirija cartas á caixa do Cor-
reio 246 ao cr. Manoel Azevedo,
f#r» ser procurado» R (4956Í

MME. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Fioriano Peixoto
n. 117, sob. (J,44:!)

5 MAJESTIC 5
g Charutos flnlsoimos feitos S
Rá mio com superiores taba-R
0 cos de Java, Havana eBa-ü
phia. éZk Deposito: Rua Rodrigo Sil-9
Bvan. 42-1*. 2

"*""" "*"rnnniiiinnnnoouujL

Nearnstlienia, dores de caboça, hysterla. iusonuii* xfraqnew de forcas, por excesso de tíabalhô on deTrJ-zer, preoecupaçoes de negocio on desgostos, são curadas
?fl°H,*g?ndVXlí° CO„ra,os BAÍfH0S d« Electricidade e"*tática e os banhos Hydro-EIectrlcos, em ctuto teninopelo DR. NEVES DA ROCHA. P* j
,omE^hS aPPUcnS5es> inteiramente Inoffensivas «roda-zeiu sobre o systema nervoso nma acção efflcuz «dZdoura, restitulndo ao doente a calma, o so"mo e^o^b'm
DÍVcÃA,,tndeAe,ec,íí,,cí,a.,,de meã{c* *» »». J«m
S^„R0CHA-—»». Avenida Rio Branco—Rio de Janeiro

j^Precos módicos. Das 9 da manha .'is 4 da tarde. (7053)ffwity^ocioocwoooocMijuuout-ini nmujap

soem
Precisa-se de commanditária paradesenvolvimento de uma casa nocentro do commercio.

Cartas á redacção deste jornal,a 'F- (4692

ALUGA-SE \O predio da rua General PedrSn. 49. com grande armazem e to-orado, está restaurado de novo aaberto para ser examinado e parjdar informaçges. Aluguel barato.

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marquez de Abrantes,
26. Telephone Sul 151. (B 8qo

GONOCIDINA
Cura radicalmente o corri-

mento das senhoras e a gonor-rhéa aguda ou clironica.
NAO PRODUZ DOR NEM

ESTREITAMENTO
A' venda em toda a parte.

Depositários: Granado ft Filhos
01-RUA URuGUAVANA-91

Tíin de TançifÒ

GELADEIRAS
. .. Pará açougues, cervejarias, botequins, armaiona'loterias fruetas, residências, etc!, etc. "«nazeng,Fabricante: -ci-m-rrier. Rua Vasco da fiamajg
Mme. VAGUIMAR LANZONY
participa ás soas amigas e fregue-zas que mora na rua D. Laura deAraújo n. 71. Attenção: trabalhosem costuras com perfeição. (S3491

ULTIMA NOVIDADE
Apparelho para machina iiOATSAG", simples, 

'¦costura
te, barato
n. 64.

e econômico. , -. for-
Quitanda

J 4454

V.Ex, nio quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pôde conseguir fácil-mente, por aiugucl mensal e modi-co, todos os moveis: rua do Ria-cnuçle «,. 7, Ca» Progresso.

O FIGÂDÕ
O figado é irai dos órgãos maio importante» da **^lT. „Um figado desordenado causa a perda dÒ *Leti,V\™Tm?<ventre, dores d- cabeça, infartação depois de comer „/;«/r!.0 

d'
gia para o trabalho physico e mentaí perdi de míXí •a de eneN
palpitação do coração, somno desassoceK tinTT^UaTI^

W^^^^jS^^^^^ -brevem un|
dria, perda de poder sextutl etc 

resullados' conl° ««Jam hypocon,

TRPU9r.Hí'UP-AS ÜNI.VERSAES MELHORADAS DE PESES,
3Eâ^S££ °S aSeníCS '"Cdiciaa« P» combatei^o5;

resgtfaX ^mVX^T\tZ^ \&TZm"° «Remette-se pelo Correio, «máíábfà W jíooo 
' 
SÊ caixas 00.irfooo e ia caixas por a6$ooo. Não se' áeeeta%elfós 

™estS2
Pllhas- (J 434«

Vende-se nn A' Garrafa Grande
Rua Uruguayana n. 66 e Avenida Pa sos n, 106

Perestrello & Filho A
Sm Nictheroy, Drogaria Barcellos

33S4

BANANEIRAS
Compram-se

das seguintes
Terra e São . _„. Thomé.
F... S. cu-to redacção.

mudas pequenas
qualidades: Anã,

Resposta ».— .._
A 4;8oi Acosta.

LÂMINAS GILLETTE 7
I-egit:mas lâminas Gillette, e_caixinhas de nickel, dúzia 4$jooi™a da Carioca n. aí. Irmão»;

% 1

QMsmWiltÈIÊBmwÊBi ~ limr-mi f mmm^.. *
:^ftm®k; _ ¦::^.,> ..-, ., %'-t:%%J%

•?¦•. '
¦&£

'J:\i.,;-,'..-'^':'..-'-..
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ÍPS1 Sa^wiiWK
«•i.\WsSA D0TIW.A.1XO-N. S-I-
1IUIüJi! DE CAMÕES .N. i-A
j.. cáutdas vcncidav.podendo ser -Mg.;

formadas.ou resgatadas atei hOra -do

TO-BCISA-SE de tim-homtm para
i* • «P_U*,,de..u__ug.____>. chácara,-
com bastante conhecimento dé planta.
_****!'•*,?~"nemoid*Vanimeer.: Tratai«tnoj^ntias. IiiaV.ái rua ds^C-tic-
ja*.n.sr.fi>..' (S«6D)(

lei .ao.

IMPLORANDO A CAIHDA0E
AM ANCIÃ, viuva,., com. 68. «naus

le edade. quasi «Fi-.., ,
ANNA, DO AMARA_V.vln-ii.cig»

• alirai. disso .doeiiUu.e.- ssm¦: ninguém,
pira -. sua compa_bia,i.r«o_uda-, a-, um
""Ãn-E-A PECORAKO,'. viuva,, co»,
S£ annos de edade, compleumeats
_cc_rave piralytica;,

ANNATEMILIA ROSA,', pobre .ve-
lliinliai.com 70 .anno*.de'.edade 8.

CARLOTA, pobreiivtlhlnbaniejn .,«»
C"_4V1RA 

DE CARVAIHO; .pobrsr
ferir», e «em .amparo da família}_

ENTREVADA, ru-.iSenhot de Mat.
.rtinho»'34> doente.-. imWM-ftilil-da
ile trabalhar, tendo- duas filhas, sendo
uma tubcrcoloaa; __„__-_-_.

FRANCISCA DA' CONCEIÇÃO
BARROS,- cesjs do «mbò» olho» ec
aleijada;

JOAQUIM. FEHREJRA CHAVES;
anirw»ido. nm/recurasfir .,

LUIZA, viuva,' com r oito tdlios

SOARES, viuva,- velbs »-_..poder
trabalhar.;

MARIA EUGENIAil pobre vtlha
Sem. o menor recurso para. gr tua l sub»
«istencia i

SANTOS, viuva,.,eom 6S.snnoa.de
«dade, diavementerdbeflte de-molcitla»
incuravei&V. :. - ¦*¦

THEREZA, pobre cíguinlia sem
auxilio, d» ninguém.,

JtEGTSA-SE" dé' uma. empregada. p-ra..ca__ide',familia,nue diar—»
.Íír,.:f5?a'l rua-Silveii... JlaVtins . íT1

(S 4873) 9

-JpKBCISA*E..<hi. perfeltae ajudantem de-sia; m7.Sft__tóoraiv«™--
l- <y-4906) R
.pi.___SA.-S_v, de.uni_.«mockih*> de-

.%__&£ *• ,*-aníoa,--P-ra-cat».!-er.ttmi
(.casal; ;nsr .f__."dd .Senado, 8j..

3fêmx
IliRECISiÇSE de.uma .copeitar.ezaM
m rumad-ta; n_„.riu Iudustrist 124.'L—.... (O 4807) R,
;TOiU5ClSA-SE" dé um menlnouot»..ms m-ni_a.-,brnca.e.d_..boi_ compor-
iKW^t-.Pafa^Çat-.dumii.casal.. ru*i
jConde de Bomfun.iaío. (C477S)IR

iÇISA-SE- de -um- collocador-de
folia» eni" machin» de-pa-turr -ruafdo Ouvidart?;;. (_M8_6> J

JIWRECISA-SE de ,u_i_í empregsdàX. para^otlo'o serviço dé1 um casal,
;í; Estrada Real de Santa' Crus 39S3
fiyradura. (PÍ4841FJ
'"W-ECISA.SE"dé perfeitas costurei-M, ras-para' colletes; na officina de
SWÇ.- Bos, coiní.piiito, 4., rua. doOuvidor u; 86,:.i»-andar, Atl; Petit
}_5___ (S48SO S

IfWRECISArSE. de moça» >p»m. pre-
pus gar ,bota_i, .4 rua.vdo_-. Ourives
f-:!'°5- (S-4850.S
ípRECISAiSEi.de bon» officiaes «s.Xi pcte.ro»,; parar. tr_bolhos. de. hò-mes» e. senhora;. na .rua ,da Assem,blea, 107, Ciisa Abrunbosa.

UMAS SE» E DE LEITE
AvMA'' seco» — PPeeMa-serde uma

lf_r para' creança de- dò» • annos; i-
ii»-'.lf. S. de Còpacíbáiia:n; 64a.'

(4974 A). R
i1 ¦ 1 I

1>RECISA'-SE' de _ma'.'tnoeltlha para'
_. ama'scccafe'.servlço» laves; â-rua
1I0 Kdzo. 49, Laranjeira».' Exigem-ie-
tioas referencias. (4963 A). R

fARBEJKO» 

- rrecisa-se.. de:um
_moço qne trabállié. bcm<,-er diív
ha de soo), para' abrir casa com

joutro égua!,' cm ppnto bom,. Carta»
S!'í. AÁ. Vv Eíuíptorlo dò--Jornal:do Brasil.' (Jqj$ s)'.J-

XW-JCISA^SE' dé- uraar. menina-.' dé
X nata-14 annos,-.,que tenha bons
«rostumes e obediente,' para , ama .seç-
ca e-mais «crvíçosMeíre-i de-oasii .Jd'
íamtüa j • nâo se ! duerv prera; na r rua
Sergipe n. 102. (4940 A)," R

tolíBCISAr45E:.' de. wn csixeira.ide-
__¦ 18- a.) ío_ annos,.com proiUia^de-*«:c«9'_c-tnolli.il(ís,' ü. ru«; Corolliia,«achado, n., 108.'—». Estação" dé ..Ma-'«¦"O"-. (439t-.D.>.T

1JRECISA-SE 
' dé' uma , ama- seco')

na 1 rua D.' M.neiv.i.ar< n. s»: ~-
Jislaoi»,' . . (5067. A)'S1

PRECISA-SE 
dé una-.ama' secea;

na.rua S. tüi. n. 5o_-Haddbck'
J.ovo. (S068 A)íS!

PRECISA-iSE1 
dé uma • ama; seccac

branof,. de - boa condueta,'. emr. casi
1I0! engciiliciro residente,', na r estaçiõ
ile iS.- Christovuoi (EÍ.P, ,C1 B..) I

-Wlí» A)B.1

•(DRECISArSE; dé um.. tecelãó. que
j „cnJ(!.nH':1 do -"banho de macliinasdei "siibir',',' para o, fábHcaçüií.ide ca-rmtsas- de: titallü,- Dirigir-sor &¦; ru»(jfcneral Camarí, .1,. sobrado,., como oCosta*' (5028 P> "

Cozinheiros e cozinheiras
' A'I.LT,A-SE uma .senhora, para.coai.-,
_C-Ciilinir.lv lavadeira ouiieniommadcira,-
n rua Desembargador Izidro n. 75, Fa»
lírica ilas Chitas. (4383 -C)J

I A I,UC,A-SE uma perfeita cmrinhcira-
_'_Jlo trivial; na'rn»ji.Gl>m«a Cawi«i«
rn n. 34;. c. n. 1J. (486i"0>. 9.

AiI,UCAM-SE 
boas cozinheiras e.mo.

."cinlias da roçar- gente h6nesta;..pe»'
«lidos 11 \j:i-nor. roruiiwl,. na .estação ile
«iVsotiras. (Envián i6íilds)j.04577 B)R

PKECISASE 
de uma cozinheira

para cozinha», c lávnr,: para peque-
na liiniili.., ordenado' 40*: ei que j dút«
«na 110 (ítusuel; á.rusrviuva" Claudia
su :8y,. Kiachuelé; ' • (DÜ97-)" J.'
¦«>RECISA-SE de- uma; cozinheira
XJ 'pata um pequena .pensaol prefere.-
tunrtumieaíi informações'- á rua doa-
Aliájidcga 11. 102,'a01 andar.

(S.:366n) C

1 A.LUG.VSE o casardá rua F
,jíai.((,ciicialr.Caldwell)-. com .1 1
•k: Quintal.' í.au-ii

T>ltlilCI9A.SB'. tio nma boa.
->- coiti-licir-r qiioi durma cm
vasa'.' ilôs patrões. R-ra S; Ja«
sitiaria. 182, S. OKristovfiri.

(8 &065!) D

PRliCISA-SE 
dé: um'bba "cosinlici-

ra do trivial, para ir'para fará.
(nrcfcre*e portugueza, que. «ejíi s(6
e dè boas refeencias. Informa se: na
vraç da Republica ¦ n. ali.. I'èns2b
Hercules, das 10 ás' 14:.lioras. -

<S?47-S);,C!

,'li!R,r.ClSA-SE de uma cozinheira
JL . hábil..para o triv_..'e..q«e lave.nl-'
Limai roupa*. Aí' ruas do' • Mattoso
11. 69. (C 4907)'IV

ÍI>;ílEC'Ii5A-SE de uma., boa cozi-
.L nlicira para casa" dé "negocio; rua
Urugiuyana 75, IdjáV (4890)' S

rKKCISA-SE 
para-- casar de -fami,

lia. ile uma cozinheira"e lavado-
n, qne durni no-aW{nielu,. trata-se .'.li
nua iMSriz-e Barros¦• 5»)V prolonga-
«netito. (C4M0)S

CREADOS E CSBOIS
1>ltKClSASE 

ile uma creada para
. lavar c cozinhar; rua Paula Mnt>'

los .10;. (4S67).rS

ÍJH.F.CISA-SE 
de 11 uma creada que

. lenha pratica • de rserviço» domes»
iÍccb, para* ir para.tinta fazenda, t-o
interior. Prefere-se e-straiii:e!ra e que
iiê boas referencias." Informaçõe? na
1'rnça da Republica', n;. 211. PcnsSo
Jlcrculcs, das 10 ás 14 horas. (S472.I)

IÍRECISA-SE 
de ¦ uma . creada- para

pequena familia, na 1 rua Frei Ca-
i.cc. 11. ;sa, casa n,..XXXI. (S 8730)

1JRKCISA.S-E 
tle uma boa creada.

para todo o serviço .«.e um casal
s6, menos cosinltar. T-ata.se & .rua
do Hospicio, 84. sobrado, com Vi-
viano Ciadas. J 4187'

Tr»Ki.CISA,SE de-uma-creada, â rua'
J' 1'crcira de Siqueira," 24.

(S 466S) S
IM.-,.. _-_»- ¦ Ul ¦- —'

1)REC1SA-SE 
dé uma crenda para

lodo serviço; na rua ' Riachuclo
11. 153. (4975 C) R

XJRJiCISA.SE 
dc uma pequena para

. serviços leves, cm cas.. de fami-
lia; rua 13 tlc Maio 37. (4958 Cl U

|P„ECISArSai.dé um:menino, para.Vi eseriptorio,.com 14.an-0_._e-.eda.
Hé; rua Dr. Carmo'. Nettâ.3t-„

(O.U868)':.T

to.KECrSA-SE'-'de aprcndlzàs paraLíf collctcs j' rita do Theatro n. 3 Iícmomi

IRECtSAiaE d.S mm boim. officialde barbeiro,: para efiéctlvo; á-.irua
_iW'-do-i_Uv*.-ff. 359 — Est. Fron-.

f'{"' (S004D) K.
.TftRBÇISA'SE'de, itm-r crcadd.qnex- seja- bom' jardlneiro;. rua, doílattoson.- ad. (,946 D) R

Bft-Cos

S1ECTSA.SB de uma corplnlieirae. ajuainteg: de corpinhos; ruaGonçi-ilvcs Dia» 6|.sab. . (5049D)_

. . 1 "< i, :¦ .'.'.''li!'..',

AtUCAJCSE esplendicUsrhil»» e
__.qu»rt>», com mobília e ptnsâo. pa-
ncatae» re cavallíciro» (Uçjirattmento;
«enade* rDanta»-14». (364S E)J

tm-mm» ; A«I.UGA-SE'•¦ um» ..boa.; sal»'-j4_ -.fren;
»inl_l3 i__4e." àijui^Utuguayatia.UM.^.siib:

 '(.oío.«E) SI

VENDE SEWTPRE

m peps mm teatos
I 1 -_-¦-_---¦----¦__-¦---_--__¦-¦____--¦ -III ¦¦¦_¦!«¦¦ ¦¦_¦!' ='< •?*=.'•.

!AaUC'.-5^.'uiiuw~o»:.«ai*tffifl- --peni
__Aão,- a • casal rsem- filhos ou rapa-
sesM n», ruá: dos .Ourives- ni 37;-. 2»
indar.' (8054,1 E).>S

;A.TI;UCrA:SE uma boas a.covafeétòa»'iXiz-' 
dé -familiài-i a «noço s61f*iro;>-in<

forma-se í na » rw» '• Comracndadar •¦ Í,to-
»ard» n, 40, próximo . ao-iÇiessdo
Perto.- »<93.»S5>S'J
.A«I,lK>A>I-SEh bon» quarttisfcom.-e

——."tem mobilia," casa muit»Passeada';
«a«rua .do- Rlácbue-»;-.. ««'«obrada.

 ,<4SW7 E).J.

U-eLUGA-SE : um quarto 
'..molllaao,

Xl-totai on.isem.pensão, a*cavabeiros
de. tratamtato. Asenid»> Passos-. 4».
sobrado. (5023 g) 

')

Va.UC-.VSE um bom. sobrado,, na
lAivenida. Gomt» Freire n. 14^ ch-
vel no i° andar. (5oir r-E)'R

A.rJ.UGA-SEr. - un_i-, gtaadéu armazém,
XXna rua .do.Senado n,[)SS0, para
qualquer negocio;, as. chayqj...na. pa-
daria»jüato.' (30^0 i.) }

A LUGAM-SE,- separados,i.imia. boa
Jt_.sal»; d» frente ,--e.rum. quartp,.;.tiido
Som míbilia. A*cnid»-.II«ari«ue Vai-
ladares \n... 5. em-frente ^â' Policia
Central.' (õojS lt.) S

LAPJV E SANTA THEREZA

Mas, toda» ainda, não
sabem que os descontos

agoim feitos sâo
no» seguintes proporções í
COSTUMES dolinho .uppnoríconfecçuo ele-

gantev modelos «chtcB»cmodèrnosi bran-
; co»ie. da; coresi, valor do- 1OOI0O0,.
•• ncto»rtieatè"pppr . . . . ........
C0sS^±írS^o.^m?urSade, mo" 439500^ AM^^rTJz^HvIm. nm™ rio i.IMÍliHI. nfrt) ' hi-creanças nemu outros inquilino»,

A,I,UGA-SH..um 
tom quarto, bem

.¦mobilado e com pensSo. pin casa
dé f.imira. I a mocos .solteiras, jou ,ca.sal
scrafilbos: n» rui.Reienatt-itv 73; _

(461* .1) R

. A iLUG.VSEi um quarto com, janella,
__J.ntrada' ináepon-ente,- iiibilado ou
nÍor,-com .ou. sem pe-sãol."»'-iiia iT»>>
lor-n.4^. (4224 t).J

e ccmimodos, centro
; A íA" G AM-SE,. a icavalliéiros do cora-,^-.mercio. boas.salas e ouartos, com
içttcado'' nnra 'fâzcr liitipeia,..liiz cléctri-ca".; lelctinonc tsddsrtfcoitrí.wcadas parah Ijardnit' da* prdM Qilii^eí di rNsvoms1bto'bondes -dé ioo réis para' lodosos
cantos-da cidade, .a.35$,,.40$,. so$'.eCii; a rua Cla'pp 1. (,631. E) S

drlès, novo9, de 60|000*.poii,,
;SAIASdolinho,.brancüsc do cores, moder-
! nas eTOttfPccioiradàs ° com i perféiçfip», do

valfin2i_tC<i4> por . ........ . .
ÇOIiDüTES americanos- de i(L_r Réve^íraoti

! dète'elegantíssimo,- commodft eí.muito:'
1 duravel',lpreço redú-Mo dei65|(000"para
.jOAMISâS-dôvJiapara senhoras enrbaptis-

! ter-wperiori punmecidas- dcrendasrfiaas,
j dóvalòr-deSgOdO, por. . . .......
CAMISAS dé i\ ia em cereal'? resistente:,*. com

bordados sp issos, artigo .bom e muito' du--
j rav«Ude.5jJ00O-.
OAMISAIsVfdé dormir,, antigo vistoso• e: de

optünáqúalidàd?. fruarnecidas dô bor-
dados: finos, de 14S0OO, por • . . . .

OAMiSAa^do dormir, de motim rfino,confe-
I cçâo solida, dovulor:d«:5í(Q001»or.- *'7.
C0RP-NII0*.firii,9'¦¦" 'dfiKnra-KOsto, guarne-

ciõ'ós'i1i(rf ndasv 70500 por
GUAB-í-ÇOESrpara cama, com 7 péça_..em
i nau_oàlv.c«'m bonitos bordados, dó preço
I de7080TiO'por;. 
COLl AR1NHOS modernos o de qualidade
! __'QIto!.•• ouravel,vdúzia ide l£f000, por:.,

cas--.de- familia» H*mn J

mm
91800

AVI.UGA-SG a familia ile : tratamen-
_3-to, oi confortável- |irciK».i tia ..tra.
vessa. do >Torrcs.n3i .trat:, Itiachuelo.
13611 (4019,!') J

T33-AVEIUDA RIO BRANCQ--133 S^í^í__*

Roupas brancas para
»mtm4WãmtmmâmmmS^2%-mHlta -^_-fc_-_-—

Roupas de oama, mesa,
camisas Bertbolot ooutras,.

em-
(B-CG-BVvmiJLXky Unho, ereteme, atoa-

Todos os- artigos desta oasa-. sfio vantajosamente» Uawdo,
conheoidojs n£tb somente pela autr superiòrldude oomo r%BAM acollarinkos,
peios seus-preços, ciiiedesefiam toda òonoorrertoia. etCw, OtOt
A>IAJQA*SW optima sala de

•í-lrente,, mobila-»- ou; não,
com; electricidade, era casa
de família; na rua Volunta-
rios Ua Pátria 429. (—4121G

AiUGArSE 
com mobilia---. e pensa»,

_asa.de respeito,, commodo», a...ca-
sal. sem'-creanças.:'oU' cavalheiros - dis-
tinetos. Buarque- de -tscedo.'''i;.

i (asu-iG) J
A <LUC.\M-SI. excellen.es commodo»,

-Xmobilados i e com- pensão, cm casa
de familia estrangeira, à praça- do- Via-
mengo 70; telephone -Central 5780. .

(46*7 C). J

A!_UGA-"SE.' 
por.233$. o predio -â

. -rua Visconde. Silva 81 i chaves.á
rua Conlv Iraii 450|trat»-se-iia Com-
panhia dc Administração Garantida, u
rua. da Uuitanda 68. (4419 G) R

A IíUOA-SK uma. esplendida
-1-casaí acabada do novo, pro»
prla para i familia ão > trota»
mento, situada ú rua Oonse»
lhelro Bento Lisboa 48f<C«ttc.
te), com. .todos os requisitos
indispensáveis,- podendo- • ser
alugada com ou sem contrato;
trata-se.na rua .Buenos Aires
ii. 48) eseriptorio' de. Navio
& Enncs. . (4231) O

ALUGA. 
SE' uma làla' confortável,

jara - descanso,. em; cass-dc - senhora
so; rua Gloria 102, sob.- (1840G) S

li A 'IíUGAíSEi. emt Santa • Tlieroia-. por" 
--iuigwtl,módico e-.scm içjntrato,em

. tosar. alfa... c. saudável, tendo?: bonde: a.
_-iporta..e.'. todas..asv.conimodiJ&c$'j mo.,

deraa5,^liiü-elo:tricá.-,Jiat. fa,(t5. á^nax
e"a lenha." bom banheiro com aquece-
ioY, varanda..e«jardim nu frente, uma
casuiparj pequena., familia de trata-
mento. :omva condição do nrotenden-
tecomprar cm ..condições muito ; favo-
raveis. alguma i mobília que*' a miarnc-
ce; informações com, o sr."'Carvalho,
rua; Sete dé' Setembro' ns. sobrado;

.; (4 \22j l'j __J

ÁT.UGA-&I, 
uma sala de'frcnte,' a

imòço» .' d» .commercio o'u _a i casal
,1ÍSnUU i'«r trabalhe fora. .em cnsrf.de. fami-
»WUVW lia;, na-aveuidi Gome» Freire-n; oi.r

sobtado;.;  (4?ío I') J

AII.UGA-SE 
para-.negocio'- limpo; »•

Iwa-tintfiraiuctite-novafwití.iaveimla;
Mem ide1 Sis.'-*"349,- csqU-liiírda' iru.
Frei > Caneca; ponto- de grande 'fu»;
turo^ ;!_____- 

'¦-¦

Ã T.UGA-ÇI,!' pira familia'dé" trata'-T
__rlmcnto o- grande c confortável j";andar do predio"inteiramente novo-<la
avrenida \fcrn de" Sá n. ,349. tendo
7-bons quartos, ddas grandes1-sa as çmais dcncndcucia». (403ol')K

AXUGAM^E pequenas casas,, , para
fXfatuilia,. na rua • S. Clemente-n.
I03. e tu» do -Marques n. 7,,largo dos
Leões; trata.se com Antônio Moraes,
Maça .Maua.u. 10, das iii|.as>i6
horas. (42.1 G) J
-\LUCA:SE; »m casa de f_mllia.-u.ma
_lí>oa tala' de. frente ' oará; iardim,
com ncnsüo, para dois rapazes,- por
iaot cada um; rua Andrade Tcttcnce
ii.;;*3_ (Cãttctc); tclephono n. sioir
Central. (4-U -1-,'J'

5$500

9f000

A'IJJG"rtíSE; lnteno3 a pensão, o gran.rft_dd' sobrado".' completamínte renova-
dl.-d.rna' CáVioca 14. (4706 E)"'S
tmm
jt-rdo p

UGA-SG1' o- confortável; 2»"andar
nredio díT-ada'-Carioca-'23.

(4666' E) ' S'
Formosa

.. quartos
(4'.8.-i El R

.AILUGA-SE' o'
^tlltiliilo Ottoni
uoftçalvcs Dia» i

prodio da^rus .'heo.
.. 100; trata.se na rua

jOSçalves Dia» 19. (4ÍÍ7J-E) R
ÍVpi almoço ou jantír completo
XXi com,'a.sohteraesa-.dentro ide uni;
fíd por £00 réis,, na rua-, do ,' Rosa.
m "• 137. _•, :., (2844 S) J-.
ATiUOA-SE ¦ uma porta-- para-í-inm' pequeno- varejo, enr

ponto muito transitado;, tra»'tit-so com o sr. TXuarte Felix,
ItirsoilaOàrioca 13. El
, A I.UOAM-SE.- a tapa.es ou cava-
——.rliéins de .'todo c respeito, uma
'niasnifica' sal»• de frente, com' 4 'saca.-
1as.-cniaií um confortável quarto, am-
jos com entrada independente, ltiz.elc-

fica' 

e ttíias. as! com mo ilida des;' cm
1 de cquena familia do tratamento,
cntcmctttií.niiidada nara a rua 1° de
rço 11: 100 (20 andar). (456.1 U)M

1 AT.UGA-SE^ircasa-da rua"' Senador
ií_.Pompeu ,n. 150, por 150^ meti'
taes, completamente reformada, luz
electrica;: trattf.se - na mesma»

Ar.UGA.SH íi ruo Sete de
/*-Síétembro 191, loja,. parto
1I1» nicsmn, para' officina do
costura ou congênere; trata.se
im mesma. (S 3721) - lí
'^A'Í.UGAM.SEíiima. bonita sala. de:
¦ltXÍrentí.c. um grande auarto. juntos,
a' casal sem filhos, eseriptorio 011 a
moços:, aluguel: iod$; rua. Uruguayana
97. .«obr.iuo.i (470; L) b

A»LUGAM.SE. esplendidos quartos,
AXmobil.dos.: para estudantes, senho-
ras de - tratamento ou casal; pensão dc
ii» ordem: rua t» de. Marco 2.1, s».

(iõ;iU) S

ALUGA 
M-SE sala de frente e

grandi nuarto. cam ou sem oen-
são. n raoazcs ou casal; preço módico;
ruar. Carioca '.40, 1° c 2» andaros.

(4726 h) R

ALUGAM-SE, 
na rua de S. Bento

30 2" andar, esquina Avenida Rio
lt.aiicó, ti.la dc frente c quarto, )un-
tos ou separados, com .pensão com ou
som .mobília; a pensões. 200$: i.noSj
cisa de fímial.l (4^73 1.) 11

ALUGA-SE 
um hom quarto, inde-

pendente, com ou sem ponsao. na
rua'da Ctiriocan. 5.1. 1° andar.

(472.1 1.) S

T>EECISA-SE de uma .boa copeira e
X íimimailcira Oe. cotvííança; na rua
K. Salvador 11. 81—Cattetc.

(40ÕJ C) R.'
p-^íijgitTTirTT-»^_ri_t-Y-_rriiw~ 1— íCs——BW

EMPREGOS WBM
'A IjKAIATE — Prorlsn-se'de
^Vinn bntclro liiilillltado; na,
rua do Espirito Santo 17. ,

(.5003) S

¦'A'i~UGA.SK"a rapazes ou cavalhei-
_r_.T03 de lodo o resneito, uma ma-
Snifica sala dc frente, com quatro
rsacadas e mais um• confortável quarto,
ambos com entrada independente, luz
clectrica- c todos as cnmmodidaclcs,
cm. ca.-iõ dc pcniicna familia dc traía-
mento. reccntcmonti mudada para t
rua Primeiro de Março n. 100 (2°
andar-. (_52.lt)R

A 
.LUGA-SE por 300$ o s» andar do
«predio ' á avenida Rio Branco 87.

pintado" e forrado <le novo, . próprio
-sara.-. morada'. dc familia; lratn-se no
mesmo, pavimento terreo, esquinar

(4904 h) K

ALUGA-SE iim-bom--copeiro para
...Va..1». ,1c familia «de tratamento;- na
mia et'. H. de Copacabana 662, Tele.s_Lli5:  _ l4i33 U)' -1
.COSTUREIRAS _. rrecisa-se¦ parayj ct-.1ni_._1s Oe horaem':- nu Fábrica
Amazona. Rua da. Carioca 77.

(S .1SG.1. S
'S.iMRREGA-SE uma moca de - con-
i'j dileta aiiaiicails. - dormindo fora'
do aluguel, para:, cozinhar. o trivial,
ou tlavarjce | passar roupa; nta Bento
l.iaboa n. 76. (3537 C) J
rMTEERECE-SE Uma. moça pnra\J.-* co^cira ou arrumadeira. rua-Va-
íany, 1:0, Teleph. nnSfi Sul. '

4737

CVlTlCKIOCE-SE' uirinu moca- para-
/ njtuhr cm vctitlos- «le ¦ «lenhora.

Não^ tem pratica ile* ofíH-iíi deseja:iprríc;i;c.ar-se. Quem precisar.- annuii-
¦ i.ir por favor para e-tc jornal, com
asi i:;ici.ics XI-: JL.' SI (S487Ú) S

rança, tecido» mo*
] dernos, costumes para
1 

...

meninosr rendas,
colchas, tem etc.

TEWA-CGMFRI»?.
Verifique os preços

Il IM
Largo de S. Francisco d. 42

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES'
"SUL AIÍERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou confor-'

me indicaçüé nos respectivos carta-
ics"..

Tara-tratar das 8 ás.6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene--

ral José iChristino, 44, com niagniíi-
c«s accommodaçõea :para íatuilirt de
tratamento, porão habitavel, I117. ele-
ctrica, 'grande 

quintal, etc. Aluguel
àoo$ooo.-

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. Ço,. com magníficas accommoda-
ç3es" para- familia de tratamento, po-
rão;habitavel, lua' electrica, grande
Quiiitai, etc, _ .

ALTO DA «10A VISTA - Tra-
vessa da Hoa Vista so com 4 fluar-
dos.r 2 salas, -Im electrica, etc.

LARANJEIRAS — Ru» das La-
ranjeirns 11. "45.1. com boas «ccomnio-
dações para familia de traíamento.
quintal, luz electrica, etc. Aluga-se
30o$ooo.

SANTA THEREZA — Rua dc
Santa Christina, 104 com boas oç-
comniodaçües p-ra grande família de
tra—mento. porão, quintal, etc.

A-LUGA-SE Tar 80$ mensaes, a ca-
__.sa da rua 1'ernaiides n. 31 (En-
Rcnho Novo), muito porto da estação;
trata-te na. rira- da. Constituição .8,
loja. ¦ (4^83 E) J

ALUGA-SE com alsuns mo-
---'veis, o bonito sobrado da
Avenida Gomes Freire n. 63.

(S 4121) E

AILUGA-SE 
Um bom quarto,' cm

casa de:-familia estrangeira; na
rua Senador Dantas 87. (l^fitEjR

ALUGA-SE 
á rua Senador Dantas

52, um bom quarto com janella
pira jardim c luz clcctrica, (jioSE)J-

A I,t."G.\-SE um hom commodo; na
-"—.rua Sete de Setembro n. 07, 1».

(snS E)' J

AOS DOENTES
CURA RADIOAIi da gono-

rrliéa chronlea ou recente,
estreitamento do urctlirn, cm
poucos dias, por processos mo»
dernos, - som dor. Gurnnte-so
o tratamento, Impotência, sy-
plillls o molcstins- da pelle,
appl. 606 o 90-. Vncclnns
antigonocòccica. Pagamento
após a cura. Consultas dia»
rias, das 8 Tis 12 o do 2 ás
10 Ja noite. T. C. 5081. Ave»
nida Mem do Sá, 115.

ALUGA-SE 
o estnaçoso armazém da

*ua da Lapa n. 47, a pliáve está
rio sobrado «trata-se. na-rua-.Acre,. 36.

(4941 í)R

U -LUGA-SE* -unia . boa loja- para..nc-
/kgocio • Ibnoo, ,tein morada' re < a'guns
pertences dc vitrine; na rua',Maran-
ariiape-h. 

"36 
(Laia). (409» f) U

Gatfeté, Laranjeiras,

A XVOA.SE a cosa dá rna
---'Silva n. 25, a.família do
tratamento, comp salas, 15
qiíartós o inals commodrda»
des. Trata-se: nesta reducção
com o sr;' Duarte Felix.

AXUG.V.SE 
por i;o$,"o predio 33»

.da .rua Real Grandeza;, tres quar-
tos.: duaí salas, cozinha, . electricidade,
itevvjts.chaves por favor no u. 330;'fritar,. General. Polydoro. «»• „. „.(4601iGj R

fr'
AíLUGA-SE' por -preço barato1,- boa'

jtljcaáa: ,com .tre» jqujírlos^dtiaa^ sala»
eibbitt quintal. Informa-se á rua Car-
dosoÍMorihhò o. 7, eseriptorio,, Praia
1'ormosa^ (4754 I).'J

A;í,UOA-SE.'. 
nor.. preço., barato, boa

.casa com dois quartos, duas. salas
e bom. quintal. Informa-se na rua
Cardoso Marinhe.-, n. 7, eseriptorio.
Praia Formosa. ' (47.35. I-i-J

¦; CITA-DB MINAS
H : (Legitimo Chapéo de Couro)m Deposito; Rua dos -Ourives 54
¦lBllia_lli_t8UliHlB.liB._ii:
APjUGA-SE 

rsara., negocio o predio
da rua Visconde de Itauna n. 147

com immcuso terreno nos fundos, on-
dei pode ser montada- uma grande fai
brica. ou um elegante . cinema, poiso ponto é; de primeira ordem, c mes-
010 na prata. Onzo de Junho.

(49-9 DR

ALUGA-SE- 
para negocio, a boa loja

n, 201, _a. rua de Santo. Christo
dos Milagres, já com arniacõcs e-cú-
pa' ou para um-bom botequim ou ten-
dinlia. Trata-»e.-_<xuí de»-S-.. Pedro
"- -4-. (49-5 I) R

ALUGAM-SE' por '173$ cada ura,
Os espneoto» predibs da rua Con-

selheiro Pereira Pranco. -ns.. 48 e
Jz (primeiro e isegundo andares), com
Suatro 

bons quartos,, duas '- salas e
ependencias, ílluminados- a luz ele-

ctrica;- trata-se-, na rua • da . Alfândega
n; 86,- sobrado; a», chaves. estJo noí
n. 56- (5040 I) S

>A1,UGA.SB.- por-ado$.i o-predio i _
XVfua BnfáO tle'Sertorio 28;' chaves
rua Bàrio' de Itapafripe M3Í trata-se
Har Camo.inhik de Administração Ga-
rantida. Quitanda 68.- • (44».('J)' R

E
AJíUGA-SE por, iao$;,uma casa,to-

__-aa' reformada, na.-travessa do Cruz
B. 8'(Haddock Lobo); as chaves no-
ii..-.o.-  ¦ (3970 -K>-J
: A-iLUCA-SK por-70$ *a .boa cãsã"-
<__.ruav.U»uguay.! n, I37l com.dois
quartos, ,dua» salas, electricidade, a
quintal, casa IV. (3980 K) j

A 
LUGA-SEvo-pequeno sobrado da
rua.Conde de Bomfim 05;-..trata-se

na loja.', (4133 K) B

ALUGA-SEr.o 
.predio da rua .-Conde

de.'Bomfim '791;' com 5 ouartos c
bom porüo; cliavcs no acouRue. eStra-
ta-se naüia JtouraBrito io.l(4437K)R

ALUGA-SE- 
uipftb confortabllissima

ca=a.da Tua de Santo Henrique
n. 118. Esti aberta, d» 1 is 4 horas
da tarde. (4649' K- J

ALUGA-SE 
a casa .da rua Gratidão

B. 15, com, dois -quartos, duas sa-
Ias, cozinha c k_; trata-se ua mes-
nia rua ni 11, Muda da. Tijuco.

A LUGA-SE por T0$. nma
---casa com uma' sala, dois
quartos, boa - coxiulia-o- mais
dependências.. Kúa Pereira do
Siqueira 30, avenida(>. bonde
100. réis). (J -SS6);K

ALUGAM.SE..,com 
pensl» preços

modices. a fainillí ou cavílbíirft,
limpos.! arojadd» o-urtow .rua Had-r
dock f,Obo n.- 96.*. (soo» )x) R

rAXUCA.SE na Pchsao Riò Jlranco,
-ia-urn .esplendido ooosento com linda
vista'.pari-o mar. ricamente - mobilado,
a- casal ou cavalheiro ile, tiatamentp;
Palacete Fialho, ru» Fialho' 20. Gloria

(3650"O)- o

• Boa .opportunidade pararás possoas intclligentes e
Hctivas; So V. S. quer vcncer.difficuldadcs da>vida; ganhar'muHordioheiro.cn. negociosfter coragem.0!ttudaciaTboa-
Voz;, olhar; magnético e; aUraentô; vencer or dominar-
vossos inimigos,; ganhar 110 jogo, recuperara saúdo c ser

a feliz cm.amoreso.em.relaçõesdo^
x toda a-especior, escreva-rao imme-

diatamente, ppdindô o meu:livro
intitulado. TALISMAN DE PE-

DRÂS DEXJEVÂ-», ondò conhocereis as virtudes das
maravilhosas Pedras dè Cov»r,' recebidas da- índia.
Escreva para: Sr. Aristóteles Itália—Htro Sculíor
dos Passos u. 08, sobrado — Culxa do Correio
60..; Rio.

GRÁTIS

ALUGAM-SK' 
uni» rica - sala • de.

frente e maRiiificos quarto.', com
ou sem -mobília c com ou som pensão,
á travessa- Cruz. Lima,:, 35,: próximo
nos banhos de mar do Flamengo, em
¦esplendido predio rcecin-construido e
dotado de todo conforto, inclusive •te-
lephone. (39-6 -._¦) J

A~" 
iLUGA-Sli-uma boa. cozinheira do
trivial, na rua Real .'Grandeza- n.

260, , dá-se 1 preferencia para Cáltctc,
jargo <lo Xlacluulo. (sn& G)..J,

ÍA LUGA-SB» o sobrado da rua-Yoi.
xVrangá . o. < iori, para pequena.'1?!!
milia.

ALUGA.SF, 
uma' Bcande sala,. for

40$, com rliiz.clectrica c mais. çoitir
A LUO..-SB uma çnsa para I anodídades e um. quarto por.,i»l._na

-í-penuena fanilUaí' na- ruaI rua Ncry. Ferreira il. 93. íultanda.
Visconde do, Oaravclias 59, iS_____' _.'-Í-__J
Botafogo. Trata-se 110 predto.' a-ilU0A-SE'.'.i casaSassóbradállíídí

flirr-SOai-Q' -i-nia IV. Marciana .67.'-' em Bota-' ¦¦¦ ___ ¦ -XkJ fljBo.' pintada-;de novo; as 'cüavc* nn

Í5°33.G) Jj AJ<UOA-SE unia casinha com, sala;——"• XÍ.quarto e.cozinha, na. rua 1'allcte
n.' »8; nara informações, na venda.
.  (*70 J) S

AI.UO.VSK^or-íSíííejfflom^flailor,a casa il«iritt'ISc3b-H. ,[>4rw-
ranjeiras), tem "ga«f e èlccmcidailet'as
chavei.no ri< 60 oepara tutor niwrua

;do:-;Calteí»-.¦__*. - ' • 5-Í4034G); J

A>LUGAM-SE magníficos-commodos,
_-._ ,cava'h'ciro3 c moços do çonimer-
cio, na confortável avenida Comnicr-
cio, na rua Clirhtovão Colombo n. 38,
próximo'nó'largo do Mheliado: trata-
se como- encarregado, a qualquer
hora. . -¦ . . , (4*i6G) J
-ALUGA-SE o predio ,assobradadoX—da rua Ncry Ferreira n. 86
OCattcie,, pintado e forr.-íjjo de no-
Vo; com 5 quartos, 2! silas, pornô
habitavel e nmis dependências c quin-
tal: com installacüõ electrica. As
chaves ¦-eslão na mesma rua,-na pa-
dirln defronter trata-so com o sr.
•>rario Uasto. á rua de S. ,redro 3;.,
Tel. Norte 3018. (r.7<j3 C) J

A LUGAM-SK casinhas na
-X.veuldn «Ia Glorlnf rua do
Cattetc 123. ..s cliavcs na cn»
sa 15. Tr.ita»so cora Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 203. .," O

i»'iMi!ni1'i::Bf'i»f;i»ii:iia»i-i''[i»!:;f_l

f.Ri
n: ¦ 65 (S090 G),J

ALUGA1I-SU 
' 
as casas' Ã; rua 'Rüv.

Barbosa 232 ¦ e «14 (antiga Sio
Clemente); trata-se 110 í.,o casa co.

(4.l8o 0) -J

Bí_3R^^
Tira os cáiiellõj supérfluos' do' ro* ¦

to, collo e'braços. Encontra-se nas
casas : Bazin. Ilcrmany - c Cirio.

ALUGA-SE á rua General Severia-
_-"l-.no ri. 100, lioas casas, a^9^ com
jrrandes accommodações; informa-se
na mesma rua 108? (4939C) R

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

;A,f<UGA-SE um bom quarto cm ca-
Asa-dc familia, para um casal 011senhora' ou-toda casa por 40$,'' á rua'Dr. Campos d».Pa»-.83. (4813,J) J

A LUGA-SE uma- boa -casinha,- delr-^Xl-tro de. uma- chatara, ocm- quarto,sala- de jantar, cozinha.- com águanascente; na trav-.-sa do Navarro n.•çs antigo; ínforiiirções na .mesma tra-
vossa. u. 81, venda, por. favor.

(-7! J) J

ú. ¦ , - '- 
¦ ¦ ' 

$<r«do. qualquer natureza.. e '&,
^dores cm geral. —- RHEÜ- m
lisMAtlNA — do Adolpliojj;
.i.VascoiicolIos. — 27, ruüÉ
|!;dn Quitanda.: (S 3834) i|(
frH&:~:e:5:r:a:e!^!8;^fê.$:ç:s}e:c-:á
ALUGA-SE, 

a casa assobradada da
. rua-dos Coqueiros n. 20, toda-re-

formada; com - boas accoiíimodaçõcs,
liiz electrica, bondes'á'porta',' etc; as
chaves estão na rua Itapiru' 11. 7.onde sa informa,, (4401 J) K

A LUGAM-SE boas casas, em' Ca-
-Tituraby; trala-sc ó ruaMag-alliãcsji.

(4591 j) r

A(LUG.\-SE por 303$ o predio 4 rua
__tS,ilgailo Zenha n. -7: chaves no
onrtazem próximo e trata-se^na Comp.'
de Administração1 - iGaiantida, _ rua
da Quitanda 68. (4421K) R

ALUGA-SE' 
bonita .casa. modem», a

casal ou pequena- familia decente;
rua Bàr__.,do'-,Àni»«ona»'-íi^ 146. foi
toda cintada; a chave no 6;-tratar,
rua Club-Atlileticò- n. 35v perto do
largo d- Segunda-Fcára; .0.1Í000.. ,

(498a1 k) J

ALUGA.SKi por 80$ i boa casa, cotu
grande quintal, clcctricldadcn ctc.Jna. rua X.spcrauça.-,* 14 .chaves- no 53;'" "•  (44t3 L)ifelbotidc.S.. JaiuiarioÒ

,Aí'UCA'-'SK uma casa i rua Costa
flLI,oho 103; 3 quartos,- 2 salas, ele-
çtncidadc; aluguel-95$; trata-se. ru»..
Jockey-CUib,-i9Si (4l8a L) R-

;A1,UGA-SIJ boa fala de:-frente «„'j-Xbous quartos; na rua Coronel Ca-
lrit».n. 57.-.-.'.Januário'. (.1696 DR

ALUGA.SE'". 
uma boa. casa com

duas salas, dois:.quartos, cozinha
e quintal; na rua Souza Franco, 123.
[_ '__ (4578 L) H

ALUGA-SE por 115$ o predio di
rua Pereira Nuaes o. 32, com

tres quartos pequenos, duas sala»,
gaz, «. jardim; trata-se no n. 48.

 <-s64 L)- J

ALU(,A-SE 
uma excelente casa.inui-

to .iMjada. co niaccouimodaçôcs pa-ra familia, todo o conforto,, luz electri-
ça. dois quintaos-e-área; rua S. Lui»
de Gonziga. u. 343; informa.se no 344.

 (3647 L) 3

;A LUGA-SE.o predio da rua Felippe
4_.Cam.r_0 44. Villa .Isabel, contendo
puas -salas .dois quartos, cozinha.- quin-
tal e entrada'ao lado; as chaves acham-
Íe 

com o proprietário na rua Saiu»
¦uiza 34; aluguel 101$. (3652 .L)S

ALUGA-SE- 
a boa -casa- da rua Soa-

res 60. S. Christovão; as chave»,
por, favo.-, tio 64; trata^e na rua Gon-
çalve». Dias. 44, Café- Papagaio.
1____ (3724.1,) rS

A LUGA-SE-o predio da rua Rufin»
_a.de AlinciiUv 56; as. chaves no 54,
e ti.ta-14 ru» da Ouitamta 130.

(4»30 I.) J
:A LUGA-SE- um -bom quarto, em
Xlcasa «lc casal sem filho» . a um»
senhora, aue trabalhe- fora. tendo' fi-
|ho peoueno; toma-se conta do mu-
mo, durante.o dia; vreça conforme ««
combinar; ver e tratar, na rua Maria
Antônio, tu 2$; bonde V. Isabel .15.
Novo. (3986.L) J

ÀLUGA.SE 
o predio' da ru», Fõn.

Seca Lima n st. com 2 pavimen-
tos,. pcoorio para duas familias; a»
chave», estilo no n. çjj por obséquio,
e trata-se na rua Sachet -34. i (4834Í,)J
iALUGA.SE uma- bòa casa pintada -
___ forrada- de novo,- á rua • Bella do
S. João 95; aluguel 150$; as chaves
na venda; trata-se na rua do Rosário
70, coin o dr. Alaliba de Souza:-

(4783 D R.

ALUGAM-SE'as 
casas 780 8ò_d.V

rua Visconde-Figueiredo; a» chá-
ves estão na mesma rua ?9.._-_

(4999 k) R

A'LUGA-SE por 120$, uma casa
XiJpara. regular familia fe' com porão'
habitai; na rua Conde de Boinfim. 67»
chaves ,c tratar no armazém junto,-,

(5097 M J

AJ.UGA-SE 
pro5tando.se parauranj

Je familia, o enorme e confortável
sobrado da ma Conde de Bomfim 240,
próximo 00 Aragaoi as chaves'estão"
loja "Pharmacia S. ThiaBo".

(364- K): S

S. G-iristovior Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-SE, 
.em Villa Isabel, a rua

Luiz Barbosa n.r-8... com bom, ter-
reiio, lottar- alto e ,-salubrc; exeellente
casa. para familia de traíamento; tem
luz eloctria c gaz. e hoa installàção
sanitária; chaves na mesma rua n.
106, armazém. (3746"D o

A:I.UGA-SE uma pequena-casa.' &
_rV,'rua Senador Nabuco n. 220; preço
4o$ooo. (4683 L) 'R

ÂLUGAM-SE 
com ou-sem mobilia,

.i sala de frente, 2 esplendidos quar-
tos .1 casaes sérios ou pessoas dc' tríi-
tanrcnlo. cm "casa -dè um casal, no mc;
lhor ponto da rua do Cattetc, em
frenlc ao palácio presidencial; rua do
Cattete 132, sobrado. (4942 G) K

AlLUGA-SEi 
o masnifico- liredio da

.rua Voluntários da 1'atria 11, 403,
próprio para familia de- tratamento;
as. cliavcs na mesma ruan. 397 e
trala-sc na rua da AlfandcRa n; Cj.
(Aluguel 5oo$ooo). (5034 G) S

ALUGAM-SE 
bons escriptorios c cs-

paçosos quartos, a - rapazes, no i"
e 2o andares da rua -Primeiro de Mar-
ço n. apt (4284 K) J

A 
LUGAM-SE duas boas salas de
frente, com ou sem mobilia, com

ou sem pensão; na rua Marechal ,Flo-riano Peixoto 16, sob. (3083 E) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, com

entrada independente, cm casa de
família, na avenida Passos n. 09. sol».

(.06.! 1!) S

ALUGA-SK 
o sobrado da travess

do Conta Velho n. 5; as chave
vessa¦es

estão 110 11. 7; trata-so na rua du Ou-
vidor u 1S3, com o sr. Bnstos.

(4954 E) S

'O DElTARi.. 1 ALUGA-SE :
X Ü' H A^acconimodaçÕiTOMAE UM CALn'

; Guarane8ia/1
¦6-li!BBil;l!MKIlWIlllffll»iBIÍÍIr1!WBB^^^

ALUGA-SE 
a casa da rua Dr. Paulol

dc 1'rontih nr-51 '(antigo Morro do
Senado); as cliavcs estão na mesma.

(468Ú il) R

,» LUGA-SE para familia, a loja do
./-.predio 11. 283 da rua de S. Pe-
dro, comnletamonte ipiiitada c forra-
da dc novo, tendo muito bons apo-
sentos c nunca fa'.ta água.

(4926 E) R

A LUGAM.se quartos com
---pensão, corfortaveis, desde
4$ por'dia, o uma sala com
pensão para 2 cavalheiros ou
casal, 200$ mensaes, luz ele-
ctrica, teleplione, ctci Pensão,
Familiar, Praça José ilo Aien-
car 14. Cattete. (IX 8009)

ALUGA-SE 
uma casa. por' 132$; cora

4 quartos, 2 salas c grande quin-
tal; oiit;i. por 132$. cora 4i 

'ouartos. 2
salas o crande quintal tia rua do
Cattetc 214; outra, nor 122$.. na rua
Bento Lisboa Sp. com 2 quartos, 2 sa-
Ias c grande arca; outra, dè 87$. c ou-
tra. por 61$, tem grande quintal'.¦¦  (4612 G) R

A LUGA-SE por 88$ unia casa. com
__r_-_bo.is accommodarões .e - Rrandc
quintal; na rua do Cattete 214. '

- (..613 C) R

jeiras n.
armazém.

a casa de exeellente»
;õcs. á rua das Laran-

451. -As cliavcs no n. 378.
(4920 G) }

ALUGA-SE 
uma casn d rua Car-

doso Júnior, Laranjeiras, por 35?-
(3023 C) J

ALUGA-SE 
bom' quarto mobilado,

nmito nrejado, perto da praia dc
banhos;' na rua JJrr Corrêa Dutra
n. 24.' (3013 G) :R

ALUGA-SE 
por 140$ a casa da rua

General Mcnna Barreto • íOj-VII,
Hotafogo; i trata-se na nia da- Alfíun-
dega n. 12, Peixoto & G'. (3034G) J

A iLUGA-SE uma casa de frente de
-i.rua'' muito limpa, com duas salas,
dois quprtosi - cozinha, banheira- cs-
maltatla1 para banhos de água fria c
quente, installação electrica, todos os
aposentos muito claros c Brcjados;
na rua Dezenove de Fevereiro n. 63,
Botafogo; a chave no armazém' do
canto da rua- Voluntários da 1'atria ;trata-so na avenida lüo Branco; 177,
cm frente á estação de bondes.

(3047 C) S

MtmMO
godo-Phosphafado

cies Wcrneck
Poderoso iiiodioamonío no tratamento da'THiljerciilose,

Escrophulose,
IVe vtr£vs.t:heiiia,

consecutiva a excesso de trabalho
inte-léctua., etc.

E'.diariamento prescripto pelos Srs. clinicog nos
crisnsrle racliitisiMO, lymphníismo, aiierttla o
depauper.unento scral de qualquer origem; as-
sim nas molcsüas ligadas ao crescimento do indivíduo.

tm_nii-i-rmr,_an

A LUGA-SE a casa dá irtta de São
__.CIcnicnte ,101; chaves na casa 3
da avenida junta, e tratj-se com o
sr; Moraes, praça Maná 10. das
11 1I2 ás 4. (4217 G) J

oQoooooooocooooooooooeeoooeocoryriofií^^
O DEPURAT1VO B ANTI-RHEUMATrCO V;

6YPim_rs,
ULCBB..S,
FEnroAs,
DÓIIE9,
E5IPI0ENS,

o cm qualquer moléstia de fundo escrophnloso, lierpetlco- e syplillitico o uso do "TAYUVA' dc S. JoSé^da
Barra". 6 sempre vantajoso. Sua acçfio favorece o regular funecionamento dò ESTÔMAGO, FIGADO, BAÇO c IX-
TESTIIfOS.—Af venda em qualquer pharmacia o drogaria. AB..UJO PBEITAS & O. —-su---- BIO DE-'-JANEIRO.

TsYüx £k
DE S, JOÃO DA BARRA

TtHEOLATTSMO

ARXICUIiAR,
MUSCUIiAR,

o CEBEBRAL,

MOI.ESTI._S
íí va peijLe,:-.

|^ EBUFÇOESi*

|{ nABTBBOS,

pB«nii-m-n_ni___^^
mA'S REFEIÇÕES...
j, UM CA LIS D!

^Guaranema |
«aüBiiiseiiiüiliii

ALUGA-SE 
por 240$ o predio as-

sobradado da rua Christovão Co-
lombo n. 29; perto da praia -do l-"a-
incnRo, cinco quartos, duas «Ias,
quintal- murado, luz electrica, etc,
aberto das 2 ás 3. (4561G) U

ALUGAM-SE 
os casas á ma Padre

íligu.iino ns. .25 e 25-A com es-
plcndidas accoiumcidaçõcs para 'pequena
família dc trtilamcnto; as chaves no ar-
mazem do Povo: trata-se na nm de
S. )o-Í2 11. ;S, sobrado, (jSja-J) b

AI.UGA-SK 
uma casa para pequena

família) muito ,>rox;mo do largo
do Estacio; inforina-sc na rua dc São
Christovão n. 27, armazém, ondti cs-
tão í,s chaves o trata-so na- rua de' S. Pedro n. Go, armazém. (.|6nJ)R

ALUGA-SE 
por uSo$ mensaes a bo-

nita c prande casa da, rua Itapiru'" iií- ao, própria para familia de trata*
nicnto; os cliavcs e tratar no largo de
'Catumby, esquina de Coqueiros, ar-
mazenu (5 irro JJJ

ALUGA-SE 
ou' vende-se a ca=a da

travessa Navarro n, 20, CaUimby,
com tres quartos, iduas sa,1as, bom
quintal, fogão a Raz, luz clcctrica c
gaz. Aluguel ijojooo.- Chaves no 32.
armazém. * (5012 J) J

g ABTHRITISMO, J. ECZE5IAS,-

A Í.UGA-SE por iSo$ um.T boa casa
. __.com 4 quartos, 2 salas, banheiro
Ide asua quente c fria c -com commo-Mos fora, para empregado*; na ruaVisconde de Silva nr 104. As chaves

na' mesma rua 62, Botafogo. Tclopho-ne 4140 Central. (^978 G) R

¦ ? *.**>** *._*.*.*:¦*.¦¦

Í}ltilDGrBA-v>E 
dei era empreg-do

par»i volaníe ^de .plantas, na clia-
*"ira d.i rua Maim»' n. 13,' cnnr.-pra-
1 ica, em-, Santa Thereza.. fS ^648). S

ALUGA-SE'um 
espaçoso sobrado. A

hia"Alice s6,• Laranieiras; as.cha-
ves cm ' baixo ¦'¦ (4112 l.) )

ALUGA-SE 
-uma sala. bom' mobila-

da. tendo'.telephone; á rua---Ateve-
do Lima 150. cm frente ao thçatro
Phenix. (4firo • I.) J

1J>KECISA-SE. de nma-: boa- oju-,
•1 ilr-nic de costuras No larso da;
Carioca tu C, 2" andar. J 4C52

PB.EGISA-SE de- um copeiro' cran
bastante pratica,. portiipjjea on

«espanhol; Rua da Lapa.., 103.
(S 4751).S

ALUGA-SE'o 
sobrado'da casa, di'

rua General' Câmara n., 240, pinta-
do'1 dc novo; tem' electricidade,

13HEEISA.SE dé-nm rapaz de u•~ a 15 annpS, de- todo1 a confiança
fr.ia f.izcr diriamcntc * limpeza. dewn_ t [í.lVlnlbeiro . c o.i.nv" jicrjucnos--"cn-íçcs. Dâ-se caí-.i, comid.-. c ¦ pe.'<l«eno ordenadoi Kin Harib-ildi ¦ no-•tietoiioo, Muda .da Tiiitca., «14507

1>UrZl.ISA-SK 
deVu.na.3- perfeta aju-

CiUite de ccíiurcira, na rua ríaa-
ísjr s. 1194, Todo» os- Santos.

R 4s8a

A'LUGA-SE o sobrado da rua Go-
.rimes Carneiro 11.1, com »uatro
quartos: duas salas c mais. dependen-
cias. para' familia de tralair.cnto; trata-
se. ua ria Senador Pompcir: 04,

(47n4 E)

ALUGAM-SEi 
barato. 2 bons_quar-

tos c sala, cm casa de fannlS; 111a
da • Constiuição. 36 sobrado. (jSSOl-.li,

ALUGA-SE 
quarto de frente de

tua, a casal ou cavalheiros dc-
centes. a 4o$-4j$-»! 55$, tem electt •
c:d-.ide, cIuivt.Íro5, etc; Sant Anna
•» 33, predio da Fortuna, praça 11.

(35,-S t) J

ALUGA-SE, das 2 1I2 ás .3 i|=
-TVlioras da tarde, ti casa pintada e
forrada de novo, gaz c electricidade,
da rua Viscouda da Gavca 11. 83-.

(4803 U) J

ALUGA-SE uma sala de frente;
-—.mobilada, a casal nu dois moços
de tratamento,. cr.sa dcfamÜia; rua
Senador Dantas n. 10. (4S82 E)S

ALUG\-SE. 
no tircilio novo. apa-

lacetado. da rua do Rezende 193.
um bello quarto, rodeado de janella». a
rapaz , do tratamento..- (487,lü)i>

ALUGAM-SE 
a» seguinte» casa»

para. familia:
Rua General Pedra n. 150,

para netrocio c família .
Rua Mariz e Barros n. 2;n,

diversav-casas. na "Vil-
Ia Eugênio" desde. . .

Rua José Clemente n. 47. .
Rua Santo Christo dos Mira-

I50$ooo

101S000
122Ç000

gres 11. 102. . . . , .
Riia San-o Christo di» Mila-

9i$oob

IIO$000

I0i$ooo

A<LUGAJr^E aposentos magníficos,
ÜLcom todo o conforto, preços moilt-
cos; para moços do commercio; n3 rua
tvuíz Gania n;, 43- <39-' ft- 1

A'LUGA-SE'uma sala de frente,, n
---pessoa dc todo. respeito. -Trata-se
,n.v . pharmaci» ,-»•¦ ma- Marechal Hf-
riano 17-- U745 E). R

A LUCiA-SS uma boa casa, na rua
__.viscondc de Sapucahy n." 341,
porto da avenida Salvador de Sá; tra-
ta-se na rua do Rosário n. Co. Alu-
gucl, i52$ooo. (4020E) J

A "LUGA-SE um bom quarto mobi'a-
iDVdo. a casal ou senhores do com-
nicrcio, com ou fem pensão; na rua
llucnos Àire» 256, iob. Us97 E)S

ires, a loja do n. ioo.
Rua do- Cunha, a loja do

n. 64
Rua Viuva Cláudio n.. 321,

nroprio para necocio e
familia ,. I40$ooo

Rua do S: Tcdro. a loia do
n. 28»  233$ooo

Toáé Clemente n. 43. . . . 96S000
Ladeira do. João Homem 69 1425000
Luz; luje Coiitra-Almiranle

ltaptista das Neves n. 30 2025000
Jogo- da Bolla n. 11S. . . . i32$ooo

Trala-se á rua de S. Pedro n. 72,
com Costa Braga & C. (4928 R)

A LUGAM-SE:: esplendidos-"- quartos,
irlcom iptima pensão, cm casa' dc
familia dc todo resneito. e fornecendo-
se pensão a domicilio, farta vè variada;
Carvalho-dc Sá- 22. largo do-Machado;
ttíepltoní 4»9. Central.'- (4733' G)

.A LUGA-SE cm easa de familia de——.tratamento," um hom' quarto, a ca-
sal ou cavalheiro' de ' tratamento ; na I
praia do Kusscll n. 160. (4985OJ .

A LUGA-SE, perto do mar. um
—'—.quarti, mo'jiia,!o: ou não", com ele-
ctricidadí • cisa dc familia: rua Cot-
rca Dtitra 78. (ltio G) J

ALUGA-SE 
oTfctlio n.Mj? ila rua

D; Carlos I, antisa Santo Ama-
ro, os cliavrs tia confeitaria, da esqui-
na da rua do Cattetc, onde, sc trata.'(396S G) J

ALUGA-SE uma linda casa, com-"-.forrações novas c pinturas tendotres bons quartos, dito de banho, combanheira e""bidet" na rua' JorgeRudgc n- 3 C. próximo'do Boulevard;
so -se aluga á familia dc tratamento;
trata-se na- rua do' Hospicio 75. (I.)

A LU(..'.M;SE os predios da rua-CS-Gons-lheirb Jobim' 113. ig c 31, com
bons- commodos, jardim e quintal gran-de; trbtV.se na rua liarão do Boiu
Retiro 11. 119; aluguel 9i$ooo;

(3722 L) S
ALUCA-Slí o predio ila rua Barão

-T-do Bom Retiro n. -no, co:r ispaço-
sos commodos, quintal c ¦ il.umiuação
clectrica' trata-se uo mesmo; aluguel,
nsSooo. (.|"24 L) S

AI.UGAM'SE'a 
75».' 85$ e- 90».

toas casinhas, pintadas c forradas.'
de jiovo, bondes de-cem reis. assobra-
dadas, próprias ipana família regular;
na rua Frcl-Caneca n: 252; trata-ie
na 'avenida.'Salvador de 'Sá 1114.

(SUS W J

AI.UGA-SÈ 
o ¦ novo predio assobmi.-

~ado. d»'tua'.General Argolo nn.
mere 229, cm frente á ruai Argentina,
com tres quartos, duas salas, hoa co-
zinha, privada interna, tanque, lia-
nheiro c quintal. Aluguel, 120$;' paraver as chaves no portio largo junto«o n. 225; tratar na praça da Republl-'
Ca m.'- aai, casa Caboclo. (4483L) J'"

AtI.UGA-SE'0 cisan. I da Villa
-—.Miml, á .rua Barroso n. 67, com
boas accommodaçõcs, .para familia re.
guiar; as chaves estilo no n. 73 «trata-se na rua da Alfândega n. 122.
Picço, 110$. (5012 L) K
ALUGA-SE o magnífico predio da-
__iua General Gúrjão 11. 149, com

bondes á 5. porta, situado cm local- ele*
vado, completamente isolado, perto do»
banhos de mar, tendo duas- grande»salas, cinco -espaçosos 'quartos, banhei-
ro de água quente c fria. e-dependen-
cias,...Iluminado a..luz electrica. Foi
recentemente reformado; a chave está
na Companhia. Edificadoro, á rua Ge-
ntral Curjão n. 4, onde se trata.,

L_i___J____
A';(LUGA-SE nor 117;. ío predio 13,-Xdaladeira.de Si-Januário, illumi.

nado a luz clcctrica, tendo dois «na.
inificos quartoi. duas espaçosas salai -
: grande quintal' e dependências; niliave está 110 n. 17 o trata-se na ruaIa Alfândega _. 85, sobrado,

(5042 L) S

ALUGA-SE por
vel • predio da

182Í; o conforta-
rua Tavares Guer-ra n. 87, com quatro bons quartos,duas salas o • dependencia», • perto do»banho» do ' mar;: trata-se na" Compa-nhia hdificadora. á rua General Gur.

ino 4, oude estio os chaves.
<S043 t) S

ALUGAM-SE 
uma sala c quarto defrente, com entrada independente,

cm casa de umí-sonhora respeitável;na rua Coronel Figueiredo dc Mello"•. 3!>8' (5043 D S
A IjUGAM-SE, a 80$. o» nredios V,

^_-VIt r I\ da rua Uinbclina 23,Lancclla; 4 arojados e bons commo-nos, quintal, cozinha, banheiro e luzÁfrica, U9C0 L) K

ALUGA-SE 
um grand o armazém,com forno -de padaria, na rua do

faltoso; trata-se na rua Barão dc
__, !__; (4986 L) j:

ALUGA-SE 
uma casa, com 2 quar-tos. 2 salas," luz clcctrica, por 91$mensaes. na rua Pereira de Siqueira

93. Villa ipiranga, bondes de 100reis de S. Francisco Xavier; as cila->;« na casa VIII c trata-se na ruado Ouvidor 145. casa Bevllacoua', como sr. Mano. tm7 i,)r

A 
LUGA-SIv, por 180$ o sobrado darua S. Luiz Gonzaga 66. SãoChristovão. com boas accommodaçõcs;trata-se na rua Alfândega 13, Peixo-

i-__.l_._S_-  (..023 D J

ALUGA-SE 
a casa 348 da rua S.Luiz Gonzaga; as chaves no »r.mazem cm frente. (.1921 Li }

A LUGA-SIv a casa da rua de Santa
, t,',"..1-1 sB (nroximo á rua liarãode Ubri); trata-se na rua do Maltoso

ço, onde estão as cliavcs. (4944 L)R

ALUGA-SE 
a casa n. 41 da rua

, Cosia Guimarães; Retiro da Ame-rica; S, Christovão, bondes <le São
Januário; as chaves estão na vendacm frente; aluguel 110;. (5013 L)R

ALUGA-SE 
a casa da rua da Ale-

gria n. 165, com 3 quartos. 2 sa-Ias, dçsn.nsa, quintal e luz electric»
a familia <le tratamento; os chaves es.tão no 11 167: trata-se na riu do Ro-
sano to;, loja; (5059 I.)

A--LUGA-SE. em casa de familia. cs-irl-olcndida: sala- de,- fronte.'' mobila--
da; rua Silveira Martins 140.

(-1688 GTR"-___——_----————----_--._—-. ém . 1

Leme Oopaeo&ana e Leiiion
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ALUGA-SE 
-em casa do familia,

uma sala de frente c quartos, pnra
casal senv filhos ou rapazes solteiros,
tòdos com janellas: nri rua' de S. Luiz
n. 23 (Estacio do Sá). (4;9tJ) J

ALUGA-SE iu«a cxcellentòcasa.mo-
__M__1)i!ada. cm Conacaliana. nor 2 ou 3mezes; trata-se á rua Alfandepa 50,com o sr. Couto. (4637 II) J

ALUGA-SE 
cm casa de familia, um

bom quarto, a pessoas* de trata-
mento, perto dos banhos dé* mar: rua
Ferreira Vinnna 20. -(48.9G) J

A 
LUGA-SE^ esplendida »ala com '
duas (ancllas de sactda.. entrada m-

dcpçndente ¦ c luz ejectrica; boa para'
eseriptorio, moços do commercio 011
casal sem filhos; rua, llucnos Aires. n. . _ „. ... ....
157 esquina dos Andtada». (3745b.)S Cuntanol 45-t sobrado, (4756 ") 1

ALUGA-SE 
cm orenida listrada e

socegada, casa nova coiii. duas sa-
Ias, cinco quartos, optinia'installação
sanitária, etc. Voluntários..»!. 83, on-
de se trata. (4-05 G- J

ALUGAM-SE, 
com ou acm penião,

uma sala e quarto, grande; em caía
Ae família dev re.~rtcito; na rttà^Ypj

A'LUÇ,íiSE uma espaçoso, nova c
_tX con farta vel casa; nreço 170S. tia
rua Central Cornes- Caruíiro n. t_s3;
chaves na padaria-do ponto.dos bon-
des do Ipanema; trata-se r.f rua do
Rosário n. 159. 20 andar. (4504 II)R

ALUGA-SE 
unia casa. oara um ca-

sal decente, na rua da lÍRrcjinha
lS; aluguel 70$; S. Christovão. .

T4S6? H) S

ALUGA-SE 
a familia a boa casa 30

da rua Contra-Almiranté 'Baptista
das Neves, antiga rua da Luz, proSci-
mo á avenida Rio Comprido.

(4931 J) R

ALUGAM-SE 
os nitdios da rua Ea-

ráo ili liom Retiro, com bons com-
modos, quintal (trando. luz clcctrica;
trata-se 110 n. 119; aluguel 91 $000.

..,723 D S

ALÚGAM-SE 
casas pintadas e for-

radas do novo. com 2 ouartos,' 2
galas e todas a» ccmmodidadcs; á
rua Visconde'de S. Vicente 84,'An-
darahy; chaves ua casa 1; preço 71?.

(3439 y j
A,LUGi\-SE. em casa dc familia,

-~~tima sala independente, a uma ca-
valhciro, c um quarto a uma sonho-
ra; rua Gcenial Silva Telles" 17. An-
darahy. (3S40 L) J

ALUGÍirSE 
um armazém.' esquina,

com 10 portas; junto á um cius-
ma; terve para um botequim' e'.mais
café caneca.- podendo nínda sublocàr 8
portas, aucrcndoí preço 180$; rua Ba-
rão de Mesquita 642. (3941 L) J

AI.UGA-SE 
o predio da rua São

GlmCòvão 155; s quartos, boas
salas, ao lado. oroximo á praça
da Bandeira; está aberto; nclle sc in-
forma. (479Ò L) 11

«ÍI lli Iffl

ÁLUl.A.SE 
tinia casa com pequeno¦ardini, duas salas, dois quartoscozinha -com fogão econômico, .nsíàl- '

laçiio clcctrica., chuveiro, \V. C.,
nuin!.i!, por 100$: na rira Theodoro
da Silva 11. 427, bonde -do Andarahy.

___£_ L) J
A LUGAM-S;. uma boa sala e quar-t_Uo com elcclricidade, com ou sem

PonsSo.^ a, um cisai, com bondes dí
cem réis á jiorta. á rua Jo-r Eugênio11. ai, S. Cliristovão. (509SL) J

A LÚGAM-SB cnsns nn Villa
^-Ilosa, íi ma lliilla tia Süo
•João 259; as chaves nn qul>
taud.i n. 2571; trnta-so 11a rua
do Hospício 91, solirodo.

(,T 3120) y.
VI,UGj\-SE a casa da rua Major-—.Fonseca n. 25, S. Christovão,'com

5 quartos. 2 salas, luz electrica c hialidependências para familia i!c trata-
mento; 'rata.se na rua d,i Quitandan. 195. onde estão as clwivcs,

_____ L) B
ALUGA-SE pnr 71$ o predio .1 rui

——¦Tenente Costa 11. 195; chaves 11»
ai; IÇ)9; trata-se na Cõmp. de Admi-
nrstração Garantida, á rua da Oui-
tandi, 63. (.1413 I.) K

A LUGA-SE por 200$ a loja do
-__lLj)redio ú rua de S. Clinstòvão;
107: chaves no Boulevard de São
jPlirl-tovãó; Eú; trata-se na Comp'; de
lAdministração Oirantida, Ouilrindà
n. CS. (..|2o 1^ H

(NOME REGISTRADO)

GE.E^a a B__fla_%_B_t__ção e gsup-

ALUGA-SE. 
por 140$ mensaes a

casa fila á rua Dr. Soura I.tnja ti.
Í9. Cüp.cr.bana. com bons commodos,
luz c!ec\'ica o próxima dos banhos de
mar; trata-se' á rua 1° de- Marco n.
iiC.tobrado. .(-I3S8 II) R

_E33c_a tot-lais sta _pl-.arj._aar
cisas ô ea.ro£r_%ris_i«s

A 'LUGA-SE a casa ile construc...o
-MLmoderna, com duas saií.s. tres
fiuaríos, cozinha; 1rinlicíra csmaltadíji
cSiuveiro, ltiz eleclrtca, AoU W.-C.
entrada indcpciidciite co:n boa área;
tcr.do quarto Para crendo: n,i rua Ha-
rão de Oilceipc n. o3, Villa Isaiiel;
preço commodo; íis cliavcs n. n;Hioo»
e trala-se no mesmo. ____£¦ _ _}

ALUGA-SE 
ror 160$ o Errado i

rua de S. Christovão, '07: cha.
vi» no Boulevard de S, Cliristovãa
86; trata-se na Comp. dc'Administra.

!_ÇáO,Ç?tai.t.d.r, rua 'da Qffigifò**
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COÉfciiüi-i ^

•u qualquer corrlmento _í-_ret_ra, cura' radical
cm 4 dias 1 Com a maravilho» injttfio *««»_-_
t cápsulas "404". Quando tado Mhar, «sta cx*
traordinario preparado aenjpre triumphari. O•MARCA REGISTRADA

_¦_» alivio-da mocidade! __<_erim___e Vrereia o eHeho «n___moI'Ni» ha gonorrhéa que
resista a esta prodigiosa descoberta. Vadrst na Drogaria Gmodà, i Rua 1* it Março, 14-18

I e nas principaes pharmacias e drogarias desta cidade c de todo o Brasil.

SENHOR
- Que esteve atacado, por uma
torto *u____o-e « lie «tj«n*
travidarte, ofta-tí"-te «ws iddi-
cair gratuitamente * «odos tjue
•offrem de enfermidades respira-
corias, assim como tosses, bron-
dates, tosse, conviria», Bâtonut, tu-
beTculose, pneumonia, «te., um re-
médio que o curou complwanien-
te. Esta indicação para o bem da
hüimahktade, é conseqüência oe
um voto. Ditíai-Hse por carta ao
er. Eugênio Avdlar. Caixa 00
Correio, 1682, .

A _UCA-8_. no pu-lao.dos sub-
__.urbiot, excellente e saluberrima, si-
tusoto, Villa Savana, Petropolis doe
pobres, casas de-uoS a preço de cise:
65Í e 70$; rua V. Nictheroy 60, Man-
guelrs, entrada do palacete Bianco;
exige-se. porém,, garantnda da oecupa-
ção; mínimo, seis meies; condiçío im.
prtscindlvel. (4031 M) J

ALUGA-SE. 
por 70$. a casa da rua

Araujo Lima o. iso. casa 4, com
a salas, a quartos e mais dependeu-
cias; trata-se na casa í. (4743 _)J

ALUGA-SE 
um espaçoso commodo,

com janellas. casa em .centro' «te
terreno, eom jardim, residência oe
«enhora fó; a casal decente ou senuo.
ra; na rua Iimerenciana 38. <4oa?_)J

ALUGA-SE 
uma boa casa assobra-

dada, com 5 esplendidos quartos,
no melhor ponto do Andarahy, bondes
á porta, na rua B. de Mesquita n.
861; preço 150$. (4»3 _)J

A 
LUCA-SE ou vende-se um novo •
espaçoso predio; agua e luz ele-

ctrica em todo elle grande jardim e
terreno com js m„ todo arborizado,
muito barato, pela urgência da retirada,
na rua Magafbíes Couto 4. Próximo
t estação do Mejrer. (4413 M)R

A ILUGA-SE a casa da Estrada de
__LS»nt aCruz n. 3083. com muitos
commodos, aluguel razoável, bonde a
porta; as chaves estão com o sr. Bra-
ga* no a. 3977. próximo e trata-se
na rua d* S. Pedro n. 69, arma.
zem. (4609 M) K

ALUGA-SE 
um arando predio. com

porto kablUvel,. cv, rua. Souto,
esrralho a. 45; as cofres para ver
na snama rua a. j8; para tratai na* " — a. 181, com

entre Sampafy
uel, »ao$ooo.

(4»S U) J

y^^\^__tu(r_^
tB«e{_jl^P_rtdei'A_«o_. »!•<»*>
tu centro de terreno, uístsUaçio d»
«trios, gu, omita agua, bonde a por*
**__ 

tt _____*t_4«
•srremSé -___>* ijeT-Ufa-deç. i*
andar, du a ia «. Preto. no!joot,ot
todo urgente. («. ") J

YENDE-SE, 
com urgência, o ma-

inlfleo lota de terreno «ivelado,
situado i rua MagslhSes Conto, pega-
do ao 148. medindo 10,40X50, perto
do bonde da Piedade e da «suçio do
Meyer; 3:330$. Não se. acceita of fer-
U ineaor. Custou j:ioo$i «ít*i,»5
fandega, 1" andar, s ia 4. (49 _>«) J

na __¦__•_ unnirft CIGARROS V__^.SE».V-J^ ™«"
OS MELHORES Ul «nutro» ***£^Us-jj.g.™

-*_RUMO TUROO

A LUGAM-SÈ.
Adelro n. *»,.

na tua Braulio Cor-
_.___w> n. 69.. «asu novas, acaba-
du de construir, forradas e assoa-
lhadas, po. preços módicos: trata-se
00 70 (3S« **) *

ALUGA-SE boa casa com tres sa-
Alas, e três quartos, luz electrica
• toglo » «az. pinM_»« forrada de
novo; oa rua de S. Gabriel n. «9,
Meyer. (4186 M) J

ALUGAM-SE. 
i rua Barbosa ns.

71, 75 c 83, Cascadura, os predios
com todas .as commodidades. para#>fa.
miíia. a So$. (4837 M) J

ALUGA-SE 
uma casa, na.rna Dr.

Silva Pinto n. ua; as chaves na
padaria d. esquina; aluguel «««.«g
Villa Isabel. 

(4788 
_) Jt

A LUGA-SE o predio da rua Major
A.onseea n. 33, ponto do bonae
de S. Januário; as chaves estío no
n. 31; trata-se na rua do «OÇ"»,';'A
casa Coutinho. (4B3Q _'J

ALUGA-SE. 
na rua S. tuiz Gon-

zaga n. 581, uma casa com 5 quar-
tos, a grandes salas e despensa; tem
electricidade em toda casa. com gran-
de chácara commodos independootes,
banheiro, chuveiro, tanque para lavar;
trata-se na mesma rua soa. sobrado.

(4704 _} *

Coraclo
norma)

Coração do
bebedor A CUBADA"EMBRIAGUEZ

é rápida e radical com oSAL.1NI8 . u Qottas
; de Saude, *£$&

Cruz, com 16 annos de pra-
tica dessa especialidade. Ven.
dem-se nas a drogarias: PA-
CHECO, rua dos Andradas
45 — Rio. e Baruel & C. .
sua . Direita n. 1 — Sio
Paulo.- (A 7>8i)

m-mmmmmmmmmm

T*r*_NDE-SE, na estado do Meyer,
. V Boca do Matto, distante de tres
linhas de bondes, magníficos lotes de
terrenos, promptos a construir,' a 700$,
800$ e 900$ cada um, e vende-se mais
mn lote qtie di frente para duas ruas,
tendo 770! metros quadrados • msls
680 metros quadrados «a rua Aqui-
daban. -Preço de a:aoo$; trata-te aa
tua da Alfândega,n. 130, das 3 is 6.

(4930 N) J

YENDE-SE 
na estação da Penha,

uma excellente vivenda, situado o
ipredio em centro de terreno, cohstru-
cçSo de pedra e cal, 4 quartos, a sa-
las, varanda, cozinha, porão, W. C,
dentro do . predio, agua em abundan.
cia, 8:<ooSooo; 130, Alfândega, i° an-
dar, 3 ii 6. (49.1 N) J

\7ENDE-SE com urgência, d predio
v situado i rua Si n, 81, estagio

do Encantado, completamente . novo,
paredes dobradas, attrahente esthetica,
medindo de frente 14 metros, * quar-
tos, 3 salas, cozinha, tanque, W. C„
dentro de casa; 130.. Alfândega. 1°
andar, 3 ís 6. 4_oo$ooo. (493a_)J

ALUGA-SE 
o novo armazém, pro.

prio para açouiue ou qualquer ae-

Êocio; 
na rua Maria Luiza n. 73.

ionde da Uns de Vasconcellós.
(4191 M) J

ALUGA-SE 
o predio 33 da rua Derby

Club (Collegio Militar): tem cinco
quartos, sendo ura indeoendente e um
para creado, salas.de espera, visitase
jantar; boa cozinha, installaçoes ny-
glenicas. quintal, jardim, grande po-
râo. tanque, etc; sara ver e tratar,
no local, (4'34 _) b

ALUGA-SE 
o predio da tua .aula

e Silva n. 17, muito commodo
Tiara familia; «sti em pintura; çro.
ximu ao largo da Cancella. (4905_J-

í A Ii_*Q__tI-SB m casas d» rna
U*_-I). Maria 71 (Aldeia Cau-
pista), transversal A rua Pe*
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illumlna-
dos á luz electrica. As chaves
uo local. Trata-se na rua Gon-
calves Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Oamplsta,
cuja passagem em duas se-
cções é de 200 rs. Alugueis
100» e _-0$000. li
IA LUGAM-SE na Terra Nova, qua-
__.tro casas por 80$ mensaes, todas
ellas, tendo uma destas armado e
para negocio; na tua Souza /«*«•$,
lote n. 3; trata-se oa rua da Qui-
tanda 34 « 36. loja- (4'99 -> J

LUGAM-SE casas por 80$, com
dois quartos e duas salas, na ave-

nida dc S; Christovão n. £33, ponto
tios bondes de cem réis. (4198DJ

í
ALUGA-SE 

a casa da rua Tenente
Costa 337; as chaves no n. 3:7.

(4380 M) J

CHA' DE MINAS
(Legitimo Chapeo de Couro)

Deposito:'Ri» dos Ourives 54I
ALUGA-SE 

a boa essa da rua do
Kocha n. 86. com a quartos, a sa-

las, cozinha quintal, jardim • luz «le-
ctrica; as chaves no n. 90; preço 80$;
trata-se sa oras» Tiradentes o. 74-

(4999 M) S

ALUGA-SE 
uma casa; trata.se na

rua Bario de Bom Retiro 339,
aluguel ioi$ooo. Engenho Movo.

(5079 m) j

Compra e venda de prédios
e

/.OMPRAM-SE predios nos birros
\J da .Idade Nova e do Estacio de
Si, aida mesmo . que precisem de
concerto. Trata-se 4 rua Dr. Souza
Neves n. 33, das 10 is ia e das 17
em deante. (N4780- R

COMPRAM-SE 
predios ainda que- precisem de obra, menos nos sub-

burbios, na rua Dr. Rodrigo dos San*
tos, 76, das 10 is 13. e de 17 is 19
horas. J 4183

fIT-INDE-SE um lote de terreno em
v parte alta. local saluberrimo, de

11X41, situado i rua Bario de Pe-
tropolis. Preço, 1:750$; 1130, Alfande-
ga, 1° andar, das a ás 6> <49á_N) J

FITIENDEM-SE magníficos lotes de
v terrenos, ma tua Conde de Bom-

fim, Tijuca, a 000$ e 800$ o metro
de frente; rua da Alfândega 130, ¦"
andar, das a is 6. (4933 N) J

r\7_NDE-SE na rua' Álvaro, Enge-
V Novo, dois tpredlos juntos, paredes

dobradas, bem locaüsados, perto de
bondes e trens, a quartos, 3 salas, oo-
zinha, luz electrica e gaz, muita agua,

Íreço 
de cada um 6:000$: 130, Al-

andega, :• andar, das a as 6.
(49 . N) J

VENDE-SE 
__ bom predio por

12:000$, & tua Diamantina;
transversal a 34 de 'Maio e outro a
rua Lopes da Cruz, Meyer, por
7:500$. Trata-se i rua da Carioca
_. 51, sob., com o sr. Pereira.

(S031 N) J

Bffflfr «r-i^_*^'^y**B-^^'M^N\ I^W^B

WBf. ^» "-M HJk" *ítn~,A v^a_______l

____^__ft__2_r__l I
____h?i___tft_n__l ____&___§ __9___^l__r_n_l

_n_MDE.-_B.um tom terreno, eom
Vduss irentes. ocjdasido construir 3

BtedfiS;: «a «us Visconde de Ssntj
f__X'.jurto ao .. Mi trau^e i

ittt CgisrBatbos* n. .»8.: (J4»"->"

X71ENDE-9E um predio novo, «om
VtòdcTo conforto «construído «om

tadai _ ___«_iss. da hygiene, cém

vSTterre-o. legar alto a muito eau-
Tlvel. pela metade .do valor, como
it ttohti «o pretendente.. Negocio
urgente; trats-ee com o propr^tario,

ViBNDE-SE 
a «splendlds ççs* d»

Sa Wo Ferro. a. 37 (Inhsuiua).
eom dois quartos grandes, duas u-
kT cozinha, despensa, W. A « **>m
«rVeno todo fechado a «taco, con-
«rucçlo moderns.j iPreto t*»"»»»'»?;
traU-se eom o dr. Sodré, avenida
Rio (Branco a. 137. »° •"*».».«£?•» B
is 14 horss. (J3989) «

*_TIENDE-_E 
por j:ooo$, parte «m

\ prestaçíei, a casa d« travessa Soa-
res Pereira n. 34. Piedade, fim da
rua Assis Carneiro, centro de ter-
reno de 11X35 _'«» 4 bons commo-
dos; tratar em Todos os Ssntos, rua
Augusto Munw n, 44. (J39»)N

Cura radicalmente a quédá do cabéllo, destrdo
a casna, evita ó embranqueci mento e faz nascer
no.oa1 cabellos-VIDBÕ 4f000.

Vende-se nas Perfumariaa e Drogarias. —
Em S8Ò Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

VENDE-SE 
uma mobilia de sala de

jantar e mais um guarda-casaça»
e meia mobília de saU de visitas, tu-
do muito barato, assim como outros
utensílios de uso doméstico; na rua
Set. d. Setembro -¦ "^^

TTENDE-SE o deporito de pio da
IV rua BarSo de -Mesouita a. 488, U-
tendo bom negocio. Trata-se na pra-
ça Tiradentes 73, «obrado, «om o sr.
Fonseca. (3649 -> a

VBNDB-9E 
*m esplendido plano de

Pleyel, quasi novo: pa rua da Al-
fandein n. -61 (sobrado). (S4657>0

PREÇO 1$000
A' venda em toda aparte

VENDPÍSÊ. 
na estaçío de Ramos,

próximo a estação, 6 minutos, rua
Major Regb'134, o predio; «stylo mo-
demo, boa construcçSo. de 3 annos,
situado em;centro de terreno; a quar-
tos, a-Salas, cozinha, tanque, etc; ore-
ço 4:400$; 130. Alfândega, i° andar,
ai! 6. (49 . N) j

ViBNDBM 
_E terrenos em Ipanema

e Copacabana; tratMe:. com .-....
A_d Nun_,-. tua Vinte .de-No«ra-
bro o. is.-,if _*_»_______

nxrixiT>r_TTTii»i____m_x___ii»ixi_xx__Txr
UNIFORMES MILITARES

Oasa Azevedo Alves
RUA JUMO OESAB N. 53 —«— IUO DB JANEIRO

Fabrica uniformes para o Exercito, Marinha, Policia, Guarda
Nacional, chauffeurs e Linhas de Tiro, Sociedades de Musica e
Bandeiras. Também vende a matéria prima para a confecção dos

M mesmos. — Telephone jiii, Central. m
____---I--__--_-_-----_--_-_---_--_------T-*_T

ALUGA-SE 
a casa da rua Boa Vis-

ta 39, estação do Riachuclo; as
chaves estão no 37. e trata-sc na rua
dos Ourives 88, drogaria. (3833 M)S

ALUGA-SE 
a casa da rua.General

Canaburro 19. nova, illuminada a
luz electrica, com optima saccommo-
dações. bom quintal, porão habitavcl,
pela quantia mensal de aoo$; trata-se
na mesma rua n. 33. (4433 _) R

ALUGA-SE 
bom e novo sobrado,

por 140$, com 4 quartos, 3 salas,
lua e lectrica e gaz. junta, grande ter-
raço, boa banheira esmaltada e todo
conforto; rua BarSo de Mesquita 738.

.,'_ (3943 L) i
r__-_—-—::- ¦
-ALUGA-SE Por 61$ uma casa.com
__.sala, quarto, cozinha e clectrieida-
de; na rua Bomfini 191. S. Christo-
vão. (4'i9 I<) J

MOLÉSTIAS M «li
Cara rápida com a

INJECÇÃO MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

ALUGA-SE 
o boa casa da rua Con-

aelheiro Agostinho 77. Todos os
Santos, com 3 quartos, 3 salas, cozi.
nha, luz electrica, chuveiro etc; tra-
ta-se na rua S. Braz 34. (4937 M)R

COMPRAM-SE 
predios no centro

e nos arrabaldes. Rua da Cario-
ca n. 51, sob., com o er. Pereira;
negocio decidido. - (5033 N) J

YENDEM-SE 
os melhores terrenos

da rua Barão do Bom Retiro, com
duas linhas de bondes i porta. Ter-
renos nivelados, promptos para con-
struecão. Preços excepcionalmente ba-
ratos. Trata-se com o proprietário,
Annibal Bomfim, â rua D. Carlos I
o. 163. Telephone saio Central, on-
de podem ter informação. (4283N) J

VENDE-SÍ 
um sitio na estação da

Paciência, fcilometro ,Si, ipara ei-
ma da linha.'4 mio direita. Tem per-
to de dois mil pis de laranjas sele-
cias e perasie tem multo campo para
criação, e-vende-se também uma, bem-
feitoria com: boa casa de moradia pa-
ra familia, -o centro do terreno; tra-
ta-sc oó' mesmo logar. (K 4°9'. g

VENDE-SE 
uma,«asa t«om 

dois
quartos,, duas salas, cozinha e um

bom quintal í arborizado. iPreeo 4:000$;
tratar i tua, Pereira .ranço o. 100,
por favor com o sr. Avebno (Esta-
cio de Si). 

.,<*. 
49S7) N

VENDE 
.E em "Engenheiro Nei-

va", por so$ e 100$, lotes de ter-
renos com 13,50 metros de frente por
«o e 100 de íundos, assim «orno ¦ ot
caidos em commissão,-por falta de pa-
lamento das prestações mensaes..

(1979 N) K

VENDE-SE, 
em frente á esuçío de

Bento Ribeiro, um solido predio,
estylo moderno; 3 auartos, a «alas,
cozinha e um bom terreno que mede
30 metrs de frente por 36 do exten-
ato; preço .4:500$; 130. A'f..«g\.,T
andar, das a is 6. (4930 N)J

IBNDBM-SE a-dinheiro e a pres-
facões lotes de terra na rua Cura-

palty, entre IE. de Dentro e Todos
os «anto», 300$, 350$ e 400$, me-
dlndo ii por 40 -ne fundos; «rata-
se «om o próprio, na rua Or. Ag
ehias Cordeiro n. 654. (R49531N

YENDE-SE 
ou aluga-se por contra-

to, um bom predio, com tres quar-
tos, duas salas, «aleta e mais depen-
denclas, i rua Major Fonseca n. au,
ponto dos bondesde S. Januário.

(36*. «7 -

V_)N__:-9E 
um esplendido predio,

no centro de terreno, de constru-
«ção moderna, em .Vila Isabel, tendo
tres quartos, duas, salas, um quarto
para creado, tananda ao lado e mai»
accommoiações. ¦ medindo «-terreno
j,6oXja ms. de fundoe. Pre».^»
contos, ou pela melhor offerta; pa»
»er e tratar á rua Primeiro de Mar-
co n. «6, Csja Forte, com o sr. A.
Cintra. (J____2__.

VENDBE-SE 
úm predio na rua

Assis -Carneiro n. 180. iE. da Pie-
ua Viuva Bueno

!M 8 cou-
ÍJ 4750) N

dide; trata-se na rua Viuva Bueno
o. 23, S. Christovão. Preço 8 çou-
tos.

YENDA 
e- compra de prédios. iEm-

presta dinheiro sob hypothecas;
na rua Uruguayana n. 8. Telep. 533«i
C«ntral. com Michalskl. (R477!>N

VENDE-. 
E, «m Cascadura, em

frente á estação, esplendido pre-
dio, bellamente ajardinado, com todas
as commodidades exigidas fsra con.
fprto de uma familia. Preço 10:000$,
trata-se na avenida Passos n. 91» •»•
brado, das 14 U a» 16 horss.

(J 4310) Jt

YENDE-SE 
a tres minutos da «s-

taçto de Anchieto, uma boa essa,
com bom terreno cercado,.por a:soo$;
trata.e com «Mello, harbeiro. na mes-
ma «suçio. (J4>93) «

VENOA DIVERSAS

VENDE-SE 
por 3:800$ um bom

predio no ponto dos bondes de
Cachamby, Meyer; trata-se com Bra-
gança; rua do Hospicio n. 78,

(5081 N) J

VENDE-SE 
na rua Conselheiro Cos-

ta Pereira a. aa, uma peça de
flores, com vinte e oito (38) cantei-
ros, com flores diversas; trata-se na
mesma, Aldeia Campista. (4*j8gN)J
*f 

TENDP-SE por 3:800$ uma casa
. com duas satãs e dois quartos, co-

zinha, terreno de 11 por 40, luz e
agua, rua Angélica n. 203, estação de
Olaria; trata-se na mesma. (Sso66)N

COMPRA-SE 
uma casa com dois

quartos e mais dependências, com
quintal, nas proximidades do boule-
vard 38 de. Setembro n. 45, até 9
contos; cartas a J. Neves, rua Tbeo-
doro da Silva n. 110, essa III.

(4996 N) R

ALUGAM-SE 
esplendidos commodos

a rapazes, preço de oceasião; oa
rua do Riacbuelo n. 368. (5057M) S

COMPRA-SE 
uma pequena casa

desde o Cattete ao Marquez de
Abrantes e ruas transversaes, que te-
nha 3 «alas, 3 quartos, cozinha, quin-
tal e w. c. Trata-se na rua das La-
ranjeifas n. 107, casa 1. (498+ N) J

COMPRA 
e venda de prédios, em-

presta dinheiro sobre hypothecas,
na rua Uruguayana 8, Telpep. 5336,
com Mk-aeíki. (N477o)R

1. ENDEM-SE terrenos snpe-
V riores do 11x50, em Vaz

Lobo, estrada Marechal Ran-
gel, perto de Madurei.a; a
prestações e a vista; pre-
ços ao alcance de todos. Trata-
se nos mesmos, rua Professor
Burlamaqui 8. Todos os dias.

(J 4982) N

A CUAA DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rheumttismo, Eczemas, Ulceras,
^Tumores, _CscrofuIas, Dores musculares e ósseas; Do-
tes.de cabeça nocturnas, Ulceras do Estômago, etc,
se consegue com o

VENDE-SE 
um terreno com casa

principiada, em frente á estação
do Rio das 'Pedras, rua José Vicente
_, 406; trata-se na rua Fernandes
Marinho n. 39, Rio das Pedras, bo-
tequim. (J 4033) N

àLUGA-SE 
por 61$ o predio í rua

Paula Brito o. 141; trata-se na
Comp. de Administração Garantida, a
tua da Quitanda, 68. (44^7 L) g
1 A ..UGA-SIÍ no lAndarahj-, aluguel
Abarato, uma boa casa com bons
«onimodos para familia, ua rua Sou-
ia Cruz 47, a dois minutos do bonde;
us chaves estão na casa junta e tra-
ta-ic na rua da Quitanda o- 118.

(4157 L) R

QU1NA0Í) CONSTANTINO

SEN.PRE IMITADO v, .
NUNCA IGUALADO'

SUBÚRBIOS
A LUGA-SE. por 81$. no Meyer,

__-uiua. casa coin tres quartos, duas
salas, cozinha, despensa e quintal;
trala-se ua rua Torres Sobrinho 19.
(.Mcycr). (4623 M) J

A LUGA-SE o bom predio da rua
-CXCeará n. 26, estação de S. Fran-
cisco Xivicr, com duas salas, dois
nuartos, cozinha, porão habitavcl c
todas ns conimodidadcs. aberto dc x
ás 5 lioras. (462a M) J

AI.-CAM.S. cas
,*\t>t'r meu; traia

asas, a ;oÇ e 43?

ALUGAM-SE 
boas casas, com agua

c luz electrica, de 55$ a 65$; para
ver e tratar, rua Sylvio 95, E. de
Olaria. (4981 M) R

ALUGAM-SE 
as boas casas da rua

D. Kcmaua 29 e 31, para peque-
nas familias; chaves no 35, onde se
trata, das 10 ás 11. (4993 M)R

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Run 7 de Setembro, 180
Lpor meu; trata-se rtia .IlesTMjue

ikhcid n. 7, I*. dc Uenti-ú,
._ie.Ti-i.ie
(¦wo-bj

j \ I.UGAM-SI' boas casas novos, por
__\6f.5, (J..5 _ 7<jS. com _! salas, a
«tiiartos, terraço; lavatorio. cozinha,
W.-C. .om chuveiro, bom quintal,
cada ca« tem a entradas, servindo
nara 2 familias; ú nia Silva Rego ..5»
1'iacliiK-lo, junto aos bondes linha
Cascadura; (307' _jj J

A IjIIGA-SR o iiretlio e cliuva-
¦«*_„ ú Kstrnda da Covunva
11. 31, «in Jncurépusuú; tem
todas ns voiiuuodidadcs, in-
«-liislv. olvvtricidudc, piulado
. forrado do novo, perto do
Imiidc, a um minuto; us cha-
vos estão ú rua Barro V .nuc-
Ilio 21; tratit-so ú rua do Ou-
vidoi'n. 9_. (S3.S3)-I

A I,Ul".AM-SH uma sala e um quar-
XXtu; na rua Capitvliuo ._ Kocha;
kliiKuel <o$. (4Suo M) J

fMiSA  Compra-se uma para pe-
\J qucua familia, de 5 a 6 contos,
sendo metade á vista e o resto cm
prestações. Ofertas: Avenida Rio
Branco 129, Café S. Paulo, com AI-
fredo. (5066 N) S

VENDiE-SE 
uma casa com 6 lotes

de terrenos bem arborizados dela-
ranjeiras e mais frutas, estação de
Inharajá; travessa Horacio 11. 137- _,

(B 4os4) N

yiENDE-9E 
o novo e solido .redio

da rua do Mattoso *>. 97, Para
famrjia de tratamento, por 4a con-
tos. .Custou 60 contos; trata-se 110
mesmo; (B 3.?5<>) _

COMPRA-SE, 
directamente do pro-

nriet-ric, uma casa para pequena
faniilia de tratamento, com bastante
terreno e as accomiuodações necéssa-
rí_s. Prelere-so em Santa Thereza,
Engenho Velho ou Tijuca. Ofiertus
á caixa do Correio 1057. (_4i26)S

COPACADANA. 
Vende-se um ter-

reno em prestações; cartas 110"Jornal do Commercio", a A. Z
J 4572

ALUGA-SE 
unia boa casa, por .is$i ... •„.„••

trata-se á rua Engenho de Dcn-le grande terreno; na rua Kio Branco

VENDE-SE 
uma casa, metade

vista, metade a prestações, com
dois quartos, duas salas, cozinha, agua

VENDE-SE 
uma oasa cora grande

terreno todo .plantado de arvores
e coin um lindo jardjm na frente e
dos lados, todo cimentado, tem es-
goto e muita fartura d'agua; a casa
i nova, porém, pequena; _in vatan.
da do lado. Preco 8:000$; na rua
Guineza ii. 78. Engenho de Dentro 1
pôde ser vista a qualquer hora.

(5i4a._) S

VENDE-SE 
um* terreno de iox46,

e todo material, por ii6oo$oqo;
ji tem alicerce; rua Páo 1'erro; m-
forma-se no u, at, Inhaúma. Bon-
des 110 Meyer. (N1618) ]

I-

LüETYL
Toderoso antisy-
lihilitico. Ehmi-

nador das impu-
retas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto cx-
terna (pelle, «tç.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós'
pectos. Vende-se
nus boas pbarma-
cias. Preço. si.
Deposito' Geral:
Avenida Gomes
.rcire, ' 

99- T
120a C.

VENDE-SE 
.or 8:000$, «m Todos

os Santos, uma boa casa com po-
¦ rio habitavcl, com quatro compart.
mentos cm cima e quatro no porão,
coiinha e mais dependências, um bar-
ração nos fundos * bom terreno, lo-
gar saudável e próximo de .bonde:
Tnforniaçõe- co_l Costa, r. S. Ios*.
a. 4, ourives. ____________

ViENDEM-SE 
çredios e constróem-

,e 4»r preço»' commodos; com
Constantino Abel -tunes, rua 'Vinte
dc Novembro n. 15. W g4_3> 

N

VENDE-SE 
um grande predio, om

todo o conforto e chácara; ver <*•
tratar á rua-Marquez de S. Vicente
„. 29., Cavea, das 11 hora, Ujfe

VENDE-SE 
por 4$, em qualquer

pharmacia ou drogaria, uin «ras-
co de ANTIGAL, do _r. Machado,
o melhor remédio da actuahdade pa-
ra curar a cyphiüs e o rbeumatlsmo.

IMPOTÊNCIA
EsterlUdade.

Nenrastlicnia,
Espermatorrliéa.

Cura corta, radical c rápida
Clinica electro-medica, espe.
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
de Naooles c Rio de Janeiro.
Das 9 is 11 e das 2 is 5.

Largo da Carioca n. 10
sobrado

TRASPASSA-SE 
uma boa ca-sa de

barbeiro, no centro, pela melhor
offerta; o motivo t o dono ter ou-
tro negocio e não poder estar i tes-
ta; informa-se na rua da Quitanda
n. 174. <43>S P) R

Traspassa-se«»ffl°es7
tembro, compleumente mobilado c
dividido em escriptorio», que estão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, ficar.*
do de graça para o alugatario, tal.
de espera, quarto, sala de jantar, cé
pa, cozinha, dispensa e área. A sala.
de jantar e espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e accessorios de massagens t
embellezamcnto do rosto, ensinando.,.
a trabalhar com as machinas e outro-
misteres deste gênero. Motiva este
traspaisc o dono retirar-se desta ca-
pitai. Cartas a Estrella. ,neste eseri-
ptorio. (Ú167 P) .1

VENDEM-SE 
meia mobília austria-

ca, nova,f e uma eommoda grande
em muito bom estado, dois «parado-.
te» com pedra mármore e um guar-
da-comida em bom estado; na rua do
Engenho de Dentro a. 34. <""f-los.

(a $00$) v

TTENDE-SE um bonito plino fran-
t\ ce», multo barato, de particular;
avenida Passo» a. 30. 1 -* d.-*..*.
cidade. (5083 J) J

VENDE-SE 
uma pensão familiar,

com 9 quartos, todos occnpados
por dütinctas familias e cavalheiros,
pensão antiga e sempre esta cheia, dc
hospedes, distante do centro da oda-
de cinco minutos, bonde quasi a por.
ta, de cem réis de passagem; a venda
é devido ao proprietário ter que se
retirar com urgência para a Europa.'Sebastião de Oliveira, carta nesta re-
dacção. (4938 O) J

VENDE-SE 
um guarda-louça, em

pertfelto estado; preço de ocea-
sião; rua Areai s? («^j, 

Q) s

VENDE-SE 
uma linda mobília, as-

sento o encosto de palhiuba, ita-
liana. 100$; bom «uarda-vestidos ne
desarmar. 45$; um etager de canello,
espelho íissauté. 70$; um guarda-pra-
ta egual ao etager. 73$; camas, mosas
e mais n-oveis, na rua Manx e Bar-
ros 354.  0) £

VENDEM-SE 
um bom cavalio .de

tella e duas vacca» com crias,
dando muito leite; na rua Tenente
Costa n. 100, Todos os Santos; para
ver e tratar até is 9 ""a!,0 ', 

nU 4s3U_2i

VENOESE' 
a casa da rua S. Va-

lentim n., 53; t™t«'Se na mesma
rua». 55. Preço de »«^64) 

„

FERIDAS empi-

fens,
darthros, 1 eczemas, sardas,
pannos, contichões, etc, des-
apparecem irapidamente usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
i$ood. Deposito: Pharmacia
Tavares.% Praça Tiradentes
n. 6a (liargo do Rocio.

_;.• . '• A 
4030

m pnlado,
, . VU1
lectrie;

KTlENDE-SE um predio construído
Vem centro de terreno dc 11X30,

com porão habitavcl, no fim da rua
Silva Manoel, preço 41500$. Oífertas
razoáveis serão «cceitas; trata-se na

Sraça 
Tiradentes -. 73. sobrado, sa-

1 4, T. 196 C. (5i. N) J

um

VENDE-SE 
i r. Visconde Silva,

largo dos Leões, 1 terreno de
10X34 e outro de 8X39; trata-se i r.
Hospicio 198. - (5094 N) J
•t/ENDE-SE 

i r. Voluntários, .
| T terreno de 14X30, largo dos 'Leões
informa-se c trata-se r. Hospicio, 198.

(509S N) J

Y,varanda ,m .lado, luz, , electrica, I trata
etc.' na ruaJNBnas a, 115. Sampaio; 1.pos,'trata-se J»~S*m««!*» 4 .(J49Í8) Nlanda

VEN.DEM.SE 
exceltentes- predios

na rua S. Lourenço, Nictheroy,
um grande terreno- em Icarahy;

tratar com . dr. Tolentlno - de Cem-
pos, rua Theophilo Otténi -n. 83, 1°
andar, tel. 4-350, Norte. (J3930)N

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO !

VENDE-SE 
uma casa, a rua Rio

íBranco n. 31, estação do Ramos,
tendo dois ouartos, duas salas, cozi-
nha c W. C. e bom quintal, sendo
o pagamento parte á vista esporte cm
prestações; trata-sc na rua Estacio de
Sà n. 54. com o sr. Alexandre.

(4;ooM) S

VENDEM-SE 
baratos, preços;......... Ide

oceasião, bons prédios, nos bairros
do Botafogo, Tijuca, S. Christovão,
Villa Isabel, Andarahy e ruas trans-
versaes, Haddock Lobo e Condo de
Bomfim; terrenos nas ruas Mariz c
Barros e N. S. de Copacabana; tra-
ta-se na r. do Ouvidor 108, sala 3.
com o sr. Cândido. (4*115 M J

tro 26, pliarmacia. (500.1 M) Rn. 78, estação de Ramos. (J431ON

TOSSE — BRONCHITES — ASTHMA
O PEITORAL BB _UItUA',de Alfredo de Carvalho, ex-
flnslvamente -regetnl.é o quo maior numero reúne de eu-
ras. Innumeros attestado» médicos e de pessoas curadas o
affirmam.—A' venda nos pharmacias e drogarias do Kio
e dos Estados —¦ Depositários: Alfredo de Carvalho & C.
Kua Primeiro de Marco n. 10.

ALUGAM-SE 
as boas casas das , T)REDIOS —Compram«e ainda que

ruas S. João 11. 37 e Figueira n. '-¦- 
ioo, estação do Rocha; estão abertas.

(5038 M) J

A T,"JGA-S1", por 50$ mensaes, uma
_____', pintada de novo: duas satãs
« duis 01 artos; travessa Barros Leite
n. 5-, estação Quintino Bocayuva; a
chave iu armazem do tr 1'irmino;
caria de fiança. (3965 M)J

• 4 LÍ; G:\-SIv unia boa casa. em Del-
_~VCa»iil!o. Linha Auxiliar para fa-
milia de tratamento; informa-se ua
rua do Livramento 207, sobrado.
Saúde. (404 M)I

AJ.UlíAM-SK 
duns casas, a 65$,

ha riu Werne Magalhães n. 41,
Knficnln) Xovü, tendo 2 quartos, duas
Bal;i. c mai» accunimodaçôcs, luz cie-
ctrica, etc. próximo dos bondes V-
__;;¦•• ¦ V„ Novo, Uns Vasconcellós e
U_i.iraf.il ne Ferro; trata-sc^ na _praça
tia Rcimblica 22j, com Lf. Xavier,
Café .'rias; tel. 5.67. Norle.

(4767 
M) R

l \ Ij1'(í.\>SB casa moderna,
^*com 2 pavimeiitos, vaiuu-
das, 2 snlas, 5 quartos, ba-
nheiro, luz elcctrica, jurdiiu,
ilcpondciicius, etc; ua rua
Alice de Figueiredo 53.

(K 4615)M

ALUGA-S 
. boa casa reformada,

com 4 quarto», a boas salas, ço.
linha e seus pertences, grande quin-
tal, tanque paro lavar o abundância
de agua, etc., etc. Rua Honono nu-
mero 140. próximo 4 rua José Bonita,
cio. Bondes na porta, listacão de To-
dos os Santos. Ás chaves estão ua pa-
daria; trata-se a rua Sele do Seteni-
bro n. 162. sobrado. (S 3-440) M

ALUGA-SB, 
por 1.10$. a conforta-

vcl casa da rua Duque listrada
Meyer 26. estação do Meyer; trata-
se na rua Joaquim Meyer 33..„ ¦

(5037 M) S

ALUGA-S1C 
uma casinha; preço 30$;

rua Vaz dc Tolodo n. 178. l*nge;
nho Novo. (5023 M)b

X (precisem dc concertos, menos nos
subúrbios, na rua Dr. Hodrigo dos
Santos, 76, das io _ u e das 17
ís 1» horas. (4973 N) K

VENDE-SE 
uma casa nova, muito

perto da estação do Kiachuelo,
na rua D. Clara de Barros n. 41.
tendo 4 salas, 6 esplendidos quartos
e mais 3 ditos para empregados, des-
pensa, copa, coidnlia, banheiro eom
agua quente e fria, duas necessárias,
tanques, grande terreno, etc; trtilase
na mesma. (4477 i. N

Ti. ENDE-SE um terreno pega-
V do ao predio ú ruu Paim
Pamploiin 49, aonde está a
chave, fica cm canto de rua;
trata-se A rua do Ouvidor 94.

(S S723)N

Tendes algum desejo que apezar
dc vosso esforço não conseguis
realizar? Sois InfcKz cm' vossa fa-
milia, ou em commercio? Preci-
saes descobrir alguma coisa que
vos prcoecupa? Fazer voltar para
vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio dc
hebida, jofto, sensualismo ou algu-
ma moléstia? Destruir algum ma-
l.ficio? Recuperar algum ohiecto
que vos tenham roubado?. Alcati-
çar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigo-
rar a potência? Augmcntar a vista
ou memória? Adivinhar números
da sorte? Atlrair abundância dc
dinheiro? Emprcgae os ACCUMU
LADORES MENTAES NUME-
ROS 5 e 6. Nada tem dc_ feitiça-
ria ou contrario á religião, h
uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-
tencial realizador, tal como o au-
xilio da luncla cm relação á vista,
ou como o phonographo que fala
por causa ía vóz que nelle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Accuniuladorcs.

Todo o dinheiro que sc gasta
com os accumuladoris recupera-se
logo com grande lucro I Numerosos
attestados favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Scmnre de-
ram resultado e são por nós ven-
didos desde ha quinze annos I Cou-
tra factos não ha argumentos I
Um Accumulador sozinho dá rc-

VENDE-SE 
um eçougue em

dos melhores pontos , do Mercado
Novo. Vende-se diário 6I4 dc carne;
trata-se á rua Benedicto Hyppolito
n. 158. (J 3977) O

VIENDE-SE 
uma mobilia para tar-

beiro, por preço módico; na rua
Anna Barbosa n. a8, 'Meyer.

T7ENDE-SE pensão montada com
rV quartos, livre, e desembaraçada

Marechal Floriano n. iim, i° . _
(Sm O) J

TRASPASSA-SE 
um bom armazém

de seccos e molhados, livre c des-
embaraçado, fazendo bom negocio _
pagando pequeno aluguel; mfornia.se
por favor no Largo do Rosário .: e
at, com o sr. Ahel. (r4goo) S

TRASPASSA-SE 
.uma tinturaria en:

bom ponto, fazendo bom negocia
4 rua Lavrodio o. (P4i*rò' 

*

ACHADOS E PERDIDOS
HENRY 

_ ARMANDO, rua Luis
de Cmn6es.45 e 47. 1-rderam-ft-

aa cautelas ns. 161.617 e 1C.1.944.
desta casa. („. 4858) S

PERDERAM-SE 
cinco ppchces de

um conto de réis cada uma, de
ns. 33.947 » M.Wi umformisadls.
de Juros de 5 W «o «mo. pertenceu
tes to menor Armando, tillio da fi-
nada Judi* de Ifafalhles Godoy e dr
Armendo Augueto de Godoy. — Ri.
d* Janeiro, 1» de outubro de 1916-
Armando Augusto de Godoy. (0)

FRDEU-SE 
a caderneta da Cai-

xa Econômica desta capital, n.
ast.73, da 3' «Me. <4aB6„) )

PERDEU-SE 
_m embrulho oonten-

do um mappa com nomes ú«
mviiAros da The Rio „ de Toneiro
City Improvetnente C° Ud. Pedc-st
i pessoa que encontrar, entregar f.
ma Santa Luzia n. 69, que será gra-
tKicada. (4934 O) _¦

rua Luiz de
R 

CERQUEIRA. 84, — - - . ,
, Camões 54- Perdeu-se a cautela

desta casa n. 69.m (Q4857) &

OS INVISÍVEIS
A todos

os quesof-
f r e 111 de-
qualquermoléstia es-

__•->•__• _* **ocied?*
St . *"•'• **.'• de envia-

ri, livre de qualquer retribuição, os meios de cürar-se. EN-
VIEM PELO CORREIO, em carta fechada — nome, morada,
symptomas ou inanifestaçSes da moléstia,— e sello para a re-
sposta, que receberão r.a volta ao Correio. Cartas aos INVI-
SIVEIS — Caixa do Correio, ti_5.

ViENDBM-SE 
tres bicyclel.s ingle-

»as, pouco usadas, por 50J, 60?
e 70$. e tem uma .para «¦e»*0l_.lJ?
do Cattete n. 103, loja. (R4786) O

VENDEM-SE 
uma cama com col-

chão, um guarda-casace com espe-
lho e uma machina Singor, tudo em
bom estado; ver e tratar, avenida aal-
vador de Si n, 36. *'•_, "°*i. °,_

(J 4348) O

VENDE-SE 
um predio com cinco

quartos grandes, duas salas, devi-
sitas e de jantar, grandes, coin gran-
de terreno com 12,80X120 de com-
prido, próprio (tara grande chácara de
frutas c flores, com bastante agua,
esgoto e mais pertences, bondes a
porta, a linhas, 3 minutos perto da
estação de Todos os Santos, á rua
Senador José Bonifácio; informa-se
na mesma rua n. 81, armazém.

OR 3373) N

V15NDE-.E, 
em" Jacarépaguá, uma

boa chácara .para família de tra-
lamento, a casa no centro do terreno;
trat.i-se na mesma, com o rroprio, pou-
to de 100 réis, rua Emilia o. 1 D.

(R 4605) N

V______ 
o predio da rua Dr.

Maia Lacerda n. 53. Por preço
de oceasião; trata-se na rua Cacham-
by n. 1. (J 4_a) N

ViEN-XE-SE 
por 4:500$ o predio da

rua Eabylonia n. 3, próximo a
rua Barão de Mesquita; trata-sc a
rua de Cachamby u. 1, Meyer.

(J 4.3) ,?í

sultado: mas os dois (ns. 5 c 6),
quando eslão reunidos cm poder
da mesma pessoa, servem também
para hypnotizar ou tnagnetizar,
curar so com a mão ou cm dis-
tancia, enifim, são muito mais ef-
ficazes para qualquer fim. PRE-
ÇO DE CADA UM, 33*000. E'
o melhor talisman. Attráe sem ser
iman I

Se não puderdes comprar j'á os
Accuniuladorcs, comprae o Hypno-
tisino. Afortunanle, com o qual
obtercis muitas coisas, e que custa
apenas io$ooo. Federação Theozo-
fica, 5$ooo.

Os pedidos de. fora devem ser
enviados com as importâncias cm
vale postal ou carta de vapor rc-
gistrada a — LAWRENCB Sr C,
rua da Assembléa 11. 45. Rio de
Janeiro. Dá-se grátis o Magazine
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMULA-
DORES MENTAES são marca re-
gistrada e privilegio da nossa casa,
c que" nada tem de' parecido com
os intitulados radiadores,- pedras
de ceva, um pedacinho de ferro
imantado sem valor, ou inedalhi-
nhas, visto que 6cm serem iman,
nem aço, ferro ou corpo magneti-
zavel, podem, entretanto, fazer
mover em distancia a agulha dc
uma bússola. O simples uso dos
ACCUMULAD0R1-S torna desne-
cessarios os trabalhos dc feitiçaria
ou cartomancia, (A 180

VENDEM-SE 
a magnifieos portões

de ferro, completamente novos _;
para ovr e tratar, na rua.do Kosario
74, Banca Lotcrico. (4077 --) a

VENDE-SE 
um automóvel, de bom

fabricante, completamente refor-
mado; trata-se na carage Opel. rua
Marquez de Abrantes 69. (4'35 <J)3

TTENDE-SE por motivo de mudan-
1 . ça, uma mobilia de peroba, esto-
fada, constando de nove peças para
fala de visitas. Preço, noí; na.rua
Corrêa Dutra 170, Cattete. (48460^

.. ENDE«SE tudo quo possa
V interessar a quem precise

do comprar bairato, installa-
ções completas de botequins,
hotel», barbearias o outro
qualquer ramo comuiercinl.
Grande quantidade de moveis
familiares, mobílias complc-
tas, espelhos de todos os ta*
manhos, cofres, macliinas rc-
glstrndo.as e pollas, mancaes,
corroas, etc. Louça e crystaes
para todos os preços. Não com-
prein som verificar os preços
desta casa cncyclopedlca. Rua
Frei Caneca nos. 7, 9 o 11.
Telcphoue 5092, Central.

V"ENDE-SE 
um piano Pleyel, meio

araiario, jacarandâ, 7.1* e 3 çor-
das, por preço jnodiço, de particular-
rua Sete
joeiro.

dê Setembro 315. Rclo-
(448a O) J

VIENOEiM-SE 
tres machinas .photo-

graphicas, ao estado, por çincoen-
ta mil réis; aa rua BarJo de Uba
n. lía. (R 4987) O

VENDE-SE 
uma machina photogra-

phica 13X18, completa; rua Silva
Manoel a8. (5189 O) J

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

TTENDE-SE iim eiícellente piano, 4
|T bis,- Pleyel, o melhor formato; na
rua do Riachuclo 4 ., s*___________

VENDE-SE 
um bom plano, perfeito,

grande formato; ma de SaiitJAn-
na n. 120. (4480 O) J

TTENRY a Armando; rua Luiz út
XI Camões 45 e 47. Perdeu-se o
cautela n. 175.799, desta casa.(4991 

0) H

DIVERSOS
A QUECEDOR — Compra-se um,

UX para banheiro, em bom estado.
Informações para telephone 3.350.
Sul. (4992 S) B

AOS 
Dentistas _. Vende-se um

gabinete dentário. Completamente
novo; trata-se com ferreira, á nia
da Alfândega n. 132. (495*1 S) R

ALUGAM-SE, 
nas agencias, praça

_ ira-lentes ns. 7 e .19. rua V. Itau-
na 145 . 377, Pi*ta da Bandeira 109,
rua V. Rio Branco a. 1, rua Aristides
Lobo 137, av. Rio Branco 161. e Ou-
cadura, as Andorinhas da Empresa dt
Mudanças "As Vencedoras". Tel 4899.
Central; a uiyca que garante bom ser-
viço e incemnlzaçao, em 24 horas, de
qualquer preluizo oue possa haver.

(3730 8) S

ViENDE-SE 
fru-fru para camisas,

I18.000 metros, • ISS reis. Ur-

fente; 
na rua Elias da -Silva n. 387.

rontin. (J 48a . O

VENDE-SE 
um casal de araras Ca-

ninde; á rua X o. 8. Mercado
Novo. (S 5053) O

VENDE-SE 
.ou pormuta-se

ft
 iima

grande V rica matta, íogar saiu-
berrimo boas estradas, perto desta
capital - da E. Perro; informações
com Azevedo, av. Rio Branco 15 e 17-

(4130 N) S

Vli..D_-l-_E 
seis vüos de esqua-

drias, com bandeiras, sendo tudo
novo. Preço de cada par 16$; rua
Oito de Dezembro u. 172. . _(J 4570 0

VENDE-SE 
por 41000$ um supe-

rior lote de terra, próprio para
chácara, medindo 34 por 37, em qua-
drado, fia rua Dois de 'Fevereiro, can-
to da travessa illernarda. em frente
ao hospital; -rata-se com o proprie*
tario, na rua Dr. Arcbias Cordei-
ro n. 634. CR 4935) N

ViENDEM-SE, 
no Meyer, dois pre-

dios em centro de terreno, por j
8:000$: trata-se na rua de Cacham-1
by n. 1. (J 4.4) N

infiOATirMOIA dlrlja-so _ caixa do Correio
M\\nr*9 ¦ Wm\mWIH 1947 __, _u_ de Janeiro —

Enviando o nome, residência e o sello para resposta.—
CUBA RÁPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

ALUGA-SE 
um grande terreno com

muito capim, intre as estações Dr.
I'rontin c Cascadura, próprio para um
ou mais estabelecimentos; informa-se
na rua de S. Pedro n. £9, armazém.

(4610 M) R

ALUGA 
SE a casa da rua 17 de'"everesro ti. 9, homsuccosso, com

2 ..alas, 3 qtiarlo... varanda cozinha,
fògãò econômico, nia para lavagem de
louca* despensa, banheiro, latrina coin
caixa automática, tanque para- lava-
nc:n. agita em abundância, grande ter-
Tono tutln cercado c bom capinzal ;
aiuituci 55$; trata-se 11.1 rua 29 dc
Junho 37. (4776 M) R

ALUGA-SE 
o predio novo da rua

Condessa Itelmonle íoi-R, Unge-
nho Novo, 3 quartos. 2 salas e nvais
-IcpeTiJeiicíri., electricidade, quintal,
jardim ua frente; cliavcs na mesma
rua 10;; trata-se rua ij de Maio 4-',
«rmazciii, cai íreute ao Lyrieo.

(3631 M) S

' 4 I.UGAM-SE. com caria de fian-1 __Lç,i, boas casas para moradia, na 1'..
"Ramos, a 50S. éo$. 65$ e 70$: tem
«gua lu_ W-C. e quintal; trala-se
ro mesmo locar, a "Villa Andorinha .
on-le rel.io as chaves. (3343 >') '*¦

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Suo

Braz 24. Todos os Santos, com 3
quartus, luz electrica. etc. por 66$.

(4938 M) R

VENDE-SE 
um cMifortavel predio

novo, para familia de tratamento,
á rua dos Artistas n. 69; trata-se no
mesmo. Preço 21 :ooo$ooo. (J4625) R

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio a$Sco
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

ALUGA-SI5 
ou vende-se uma casa

própria para negocio, em um dos
«eíhiires pontos dos subúrbios da I-..
F. Melhoramentos, junto si unia es-
«»cão tem agua do Rio .Douro: para"iBformaçSes i nia Geueral Câmara

j_. 3*3, coai Nicola. ,ta»W"

AT,UGA-SE 
po' 1 »3Í mensaes, o

predio a. 183 da Tua Honono,
em Todos os Santos, de dois pa vi-
mentos. (4574 M) B

.rendo-se por 2 contos de rs.
V uma bella casa, com 2 quar-

tos, 2 sidas e coslnha, terreno
13 metros do frente, por 50
de fundos, construecão moder-
na, logar alto e saudável, na
estação de Cordovil, E. F.
Leopoldina, 8 minutos da cs-
taçfio; rua José Ignacio n. 4
Trata-se na mesma, com Gari-
baldi. (X)

VENDE-SE 
o predio da r. Humay-

tá 201, vago; chaves junto; ver e
tratar na rua Uueuos Aires, 198.

(3661 N) S

€tir_r_plda com o
PEITORAL MA I_ÍHO
Uua 7 do Setembro, lHtt

\7!ENDÈM.SE 
uai predio e uma ave-' nida com quatro casas, no começo

da rua do -Kiachuelo; trata-se com
Arthur, r. do llospicio n. 78.

(J 4ao2) _"

ViBXDEM-SE 
por 14:000$ dois ma-

Míticos je vastos predios, em Rra-
çhuelo, tendo grande terreno e dando
boa renda; trala-se á rua Anna Bar-
bosa n. 24. Meyer. (j4i84)N

VENDE-SE 
por 50 coutos, confor.

tavel predio perto da r. Volunta-
rios; informes e tratos na rua Kue-
nos Aires 198. <306i N- S

i"f7ENDE-SE por 80 contos, predio
V moderno, á rna Voluntários; in-

formes e tratos, i rua Buenos Aires
o. 198. (3661 M S

TTENDE-SE ou arrenda-Si um bom
V sitio, com casa, agua nascente,

«rande pi mãr.proprio para creação e
lavoura, a Estrada do Cabuçu. Campo
Grande. Christiano Silva. (O

"*|7__.DE-SE uma excellente aveni-
. da, a rua fi. do Bom Retiro, eom

nove casas novas, rendendo actual-
mente 630S000. Cada casa tem quin-
tal separado, de 21 metros de fun-
dos. Preço módico; trata-sc com A.
Ribeiro, rua do -Hospicio n. 95, so-
brado. 1 . .-.. (J 49i9)N*

VLNDE-SI-, 
por 8:000$ um esplen-

dido e espaçoso predio, era Ria-
chuclo, tendo grande terreno, jardim,electricidade, etc.; trata-se a rua An-
na diarbosa n. 2j, iMcyér. J4188) N

VENDEM-SiE duas casas meio as.v suoradadas, quasi novas, em lo-
gar saudável, com dois quartos, duassalas, cozinha, banheiro, tanque \V
Ç., quintal com gallinheiro, com jar-dmi na frente e gradil de ferro, gaze luz «leçlriça; para ver e tratar nar. Archias Cordeiro 408, estação dc
Todos os Santos. (j }9-^ jj

ITENDE-Slv um bom cavalio demon-
\ taria; na rua Buarquc 11. 7, teme.

(J 4C24) O

\*"1CXDE-SE 
um gramoplione eom

1 corda dupla, em -perfeito, estado,
com 55 discos; na rua Francisco Eu-
genio n. 241. (J 4623) O

\7iENDEM-SE 
duas esplendidas car-

I rocinhas a mão, próprias para
commcrcio volante e já licenciadas,
com capacidade para 300 kilos, *>ui-
tadas, completamente novas, com tam-
pa c fechadura. Nunca foram usadas
c cede-se pela insignificante quantia
de 180$ cada uma. Negocio de ocea-
sião; tratar á rua Benedicto illyppo-
lito n. 216, com -José, (R 4936) O

VilUÍDEiM-SB 
tres galli-has Or-

ipington pretas, um casal de galli-
nhas l*Iymouth-Rok e um terno de
frangos Leghorn; rua (Dr. Dias da
Cruz n. 715. (J 4824) O

AGENTES 
nos Estados, acceittm-

se na fabrica de carimbos e gr»
vuras « n» Sachet 18—Rio. Peçam
condições a José Xavier, Optima com-
missão. (3344 S) J

ARTIGOS 
PARA CHAPÊOS DE

SENHORA E NOVIDADES -
J. Lobo & C*., importadores, rui
do Hospício n, 139, Kio de Janeiro,
Aos srs. negociantes e modistss m
interior, remetteremos qualquer cn.
Commendai. (2638 B) J

AUTOS 
BENZ — O unico oleo

para sua lubrificacão, c o Rub>
E. Únicos depositários J. M. Sim-
paio * C.•; rua do Hospicio 112.

(4417 S) R

YENDE-SE 
uma copa de mármore;

para ver e tratar na rua do Se-
nado n. 120, portão largo, antiga ga-
rage, cerca 1, c uma columna para
botequim, (S 50.14) O

ViENDE-SE 
um um bom microsco-

pio de Nachct, por 2oo$ooo; rua
da alarmonia n. 93, pliarmacia.

(J 49S-. O

A' 
R. Assemblía 79.2V.. rof. portu.-guez, ha annos no Kio, ensina a

sua língua até Camões e outras ma.
ferias, p. exames e concursos. Mio é
cunso. (S4641) J

ADVOGADO 
— Dr. Washington

Garcia — Foro em geral — Pe-
tições iniciaes e consultas gratuita-
mente; rua da Quitanda n. 20. Tele-
phone official. A qualquer hora,

(38a Sj _

ACOEITAM-SE 
encommcndas de

enxames de formigas cuyabana*,
para exlincção das sau'vas c outro:
intcptos, .como baratas, traça, c«
-iic_.doi.go-, ele; escrever & A, Sou-
ti, rua Barão Bom Retiro 88, Eng.
nho Novo. (S4804) .1

___. salvação doa Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E* o unico remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta oa
intestinos do gado vaceum. — Deposita
rios no Rio: Alfredo de Carvalho _ C.
R. í" de Março, io.

-¦¦1 __¦.>-¦  ¦¦

VENDE-SE 
um- automóvel írancez;

ver, a rua Visconde dc Sapuca-
by n. 109. (J4ai8) O

VENDE-SE 
um bom mano, do ce-

lebre autor allemão Roniseh, .per-
feito, um dito 4 bis Pleyel, ainda no-
vo, o melhor formato; um dito 5
Pleyel. estylo moderno, troca-se, con-
certa-se e afina.se. Ao piano de Ou-
ro, ófficina do Guimarães. Rua do
Riachuclo n. 4 ., sob. (455Q O) "

ViENDE-SE 
ura botequim livre e

desembaraçado, i rua -Fernandes
Marinho n. 29, Rio" das Pedras.

(J 403*) O

|_riENDEM-SE pianos Blutliner,
V Pleyel, Sponnagel Rijter c outros

fabricantes e um auto-piano, tocando
65 e 88 notas, desde 700$; avenida
Passos, 34. (47*. O) S

VENDEM-SE 
um taboleirb de ver-

duras, novo, para quitanda, e um
g-.iarda-comidas, também novo; serve
para frutas; rua ilivaristo da Vej-
ga n. 150. (5000) O

AICCEITAM-SE 
roupaspara lavar e

. engommar. crjm perfeição, ra
rua Francisco Eugênio, 241. J 461(1

AFINADOR 
de plano — Boa har-

monia, mata os bichos sc os ti-
ver e pequenos reparos, tudo 10$, 11c
Café Guarany, teleph. 4191, Central.

VENDE-SB 
um bom terreno, tendo

11 metros ipor 51, lia rua Capi-
tão (Teixeira Sampaio, estação Del-
Caslillo e Liberdade, junto e adean-
te do n. 68; trata-se na rua S. Pe-
dro n. 2i4, loja. (A 4580) N

A 
LUCA-SE em casa de familia um
quarto com pensão, a um casal

de tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz J37. Meyer. (4Q___A

A LUC-A-SE o predio da rua
-fida Bella Vista 115, En-
genho Novo, com 4 quartos
duas salas, cozinha, grnndo
quintal, electricidade, etc. Pa-
ra ver e tratar no mesmo,
com o proprietário. A-iiftuel
1329000. JS 3129)M

ViENDE-SE 
uma boa casa, por

4:500$; pôde ser uma parte em
dinheiro e o restante em prestações,
conforme se combinar; a casa tem
dois quartos e duas salas,, cozinha
com fogão e pia e Abundância -Taçun,
troques para lavar; rua André Pinto
n. 64, estação do Ramos, dois minu;
tos da estação. (R 4398) _

VONDE-SE, 
na rua lEnnes Filho

n. f, Circular da estação do Pe-
nha, uma boa casa nova, com dois
quartos, dins salas, grande tanque,
W. ... bom quintal, jardim e luz
electrica, sor 4:000$: wr e tratar na
neim». -__-.4599),._

.MONDE-SE, na pittoresca e
V saluberrima parada da Pra-

ta (.acutinga), uma linda
ciiacara, de 60X100, toda
plantada do magníficos enxer-
tos de laranjeiras o outras ar-
vores frutiferas, como sejam:
mangueiras, abacatclros, etc.
Terras cxcellentes para as
mais variadas culturas. Qua-
tro poços abundantes d'agua.
Duas casas, sendo uma de
agradabilissima morada o ou-
tra para deposito de animaes,
utensílios, etc. A propriedado
fica entro duas estradas de
(erro—Linha Auxiliar e E. F.
Rio d'0_ro—distando da pri-
meira tres minutos. Ver e
trutar com o sr. Pedro Vieira,
na mesma parada, cm frente A
estação. Na venda incluem-se
ferramentas, utensílios domes-
ticos e um confortável fogão
econômico. Preço módico.

(S 4122) N

fgftttVICHY-ETATSI_,\Cf/>,

SAL VICHY--TAT
¦ ¦¦ _p m mmÊmmwm^tW w ¦ _p«* ¦ __> ¦ ¦-¦ ¦ _*<

Comprimidos VICHY-ÊTAT

Sal uBni enrUM» tu ll«s d*
Vionv-SUL Vendt-4» «n (üscos 4*
125-250-500 grlinmil-

PASTILHAS VICHY _TAT___r._s__
anilopr>iKOStinria|sa

para taur agua
dtgsaUTa guosa.

Otsconlior ias tmitaçõti. £xlgtr a marcaytCHV-ÈTAT

VENDE-SE 
um café caneca < bote-

quim, o melhor da capital, ou ad-
mitte-se sócio; informações na praia
de Botafogo 494. casa Sereia.

(4483 O) M

VENDE-SE 
papel pintado á rua do

Hospício 190, as compras são fci-
tas a vista e nada deve por esse mo-
tivo -vende mais barato; ver para crer
casa Araujo Silva, (1321 O) J

1?*_*_>_'_. SE loíes dc terrenos com
V 11X50, com agua e 'luz na frente,

de 400$ a 600$, á rua Luiz Vargas
n. 55, Piedade; trata-sc á rua Goyuz
n. 430. (_¦ 49/6) N

_, - .. Visconde de Ça-
ravellas, 1 terreno de 34*53! ¦"*

forma-se « trat»-*. r. Hospicio. toS.
_-• - . - _l.i Si 1
VENDE-SE 

4 r.
n

1-1
Tome PEITO K AL MA-

RINHO
Kaa 7 de Setembro 186

VENDEM-SE 
duas casas; na tra-

vessa Qliveira o. s;, Kamos.
(R 4587)-N

VENDE-SE 
um solido predio, com-

pletamente reformado, com porão
habitavcl, jardim « quintal, ua rua
Bittencourt; da Silva n, 69. onde se
Ul», __, ds Riuiu-fli <Ã -l_-.61.Ji

\Tih,NDE-SE 
um bonito palacete cora' duas salas, quatro quartos, sale-

ta, cozinha, despensa, \V. C, baflhei-
ro e porão habitarei, com jardim na
frente e grande pomar, tendo
i8m,25 x 6031,00; para ver e tratar 110
mesmo, i rua D. Luiza n. 8s. Inhau'-
ma. Preço razoável. (R4«4)N

VENDU-SE' 
um magnífico predio,

de construecão moderna, quasiconcluído; trata-se ã rua José Boni-
facio n. 45, S, Domingos, Xicthcro;

V.EXDKJI-SE 
armações, balcões,.cô-

pas, mesas para botequi.s e uu...;.-
lios para todos o _negocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a prcoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 47.

(S.IS3) o

\7*1*XDBM.SE, 
á r. Iladdpck Lobo' n. 417, casaes de canários prom-

ptos para reproducção e cães For-
Terriers", puro sangue. (R304OO

VIENDE-SE 
uma armação de .liar-

macia, de ranella, c dois balcões
com vidros, por preço barato; á rua
dos Inválidos, ifi. (J 5oa0) O

**t*_____M_>E chocadeiras • do sys.
V tema usado nas escolas nacionaes

de avicultura, cia .rança; sóde-se ver
funecionar, i r. José de Alencar, 69,
Catumby. (R 4.5.) O

BICYCLETAS 
ou trlcycícs — Não

mandem concertar, pintar ou re-
montar, sem primeiro ver os preço*
de casa Brasil, rua do Catlcte 105.
Teleph. 1734, Central. (2310S)R

BARBEIRO 
_ Applicam-sc _!__•<

ou ventosais; rua Senador Eiut
bio n. 81. (5121 S) B.

Corrtmentos
Guram-sc em 3 dias com

InjecçâoMarinho
Rua 7 do Setembro, 180

TRASPASSES

\TENDE-SE 
uma optima pharmacia,' com boa residência para familia,

bem afreguezada, em uma das me*
lliores ruas de Botafogo; informa-se
com o sr. João (Drogaria iRodrigucs).

(J 3953) O

uma pharmacia nor
tendo casa .para familia;

trata-se á rua da Carioca n. ti, so.
brado, com Chaves. (S 465S) O

VENDE-SE8:000$,

>, .Mctucroy.
(B 4118) _

VÍENDEM-SE 
terrenos a 30 réis o

metro quadrado, em grandes arcas,
próprios para sítios, chácaras e ca*
pinzaes, com agua para irrigação, ser-
vidos por tres estradas de ferro; in-
formações á r, G. Câmara, ;oú.

O 4>97) N

VB-vDI.-SE 
uma casa com grande

terreno, próprio para uma f.__*ri-
ca ou avenida; u rua Jockey-CiubPi fJI. - í_ .«_>_ $

XTENDEM-SE por preço baratissimo
\ V ttm dormitório de peroba clara,
novo (6 peças) e mais um psichê, um
guarda-vestidoa e um guarda-casaca;
na rua Senho: dos Passos n. 4, loja.

(3831 O) S
"ITENDLM-.E 

óculos, pince-nez, lu-
V netas, etc., «te., e apromptam-se

concertos com rapidez; rua da As-
sembléa n. 36, casa Rocha. _S3oO)S
T7_NDI.,M.S_ thermometro», de au-

T penor precisão, para febre, desde
5$ para cima; rua da Assembléa 56,casa Rocha. (383a O- S
"tTKN'DE-SE 

um magnífico piano de
. jacarandâ. «rande formato de bom

autor: rua EufrasU Corre» a6, largo
_» JlKliada, _I __6_Q

TRASPASSA-SE 
em rua central de

primeira ordem, e em condições
muito vantajosas, uma excellente lo-
ja, esquina dc rua, própria para qual-
quer negocio; informa-se i rua da
Assembléa n. aa. (4108 P) R

TRASPASSA-SE 
uma casa mobile-

da com 4 quartos e 3 salas, com
jarditn, hiz electrica. Aluguel bara-
tissimo, 150$, entre o largo da Glo-
ria ao largo do Machado, dando bom
lucro; quem quizer, deixe carta nes-
te jornal, a X. Elvira. (5107 P) J

TRASPASSA-SE 
um botequim e

bilhares, tudo novo, a razão é
o dono ter outro em Petropolis e
não poder estar á testa; cara infor-
mações, rua da Misericórdia n. s8,
com Spres de Azevedo. (5080 P) J

TRASPASSA-SE 
o contrato do pre-

dio da rua Sete de Setembro 168.
(P 4864) S

BICYCLETTE 
_. Vende-se vou

pintada de novo, com pneus, o»-
vos, negocio urgent*. Preço »o|; í
rua Ferreira Vianna o. 71—Cattete.

(5055 S) S

BOA 
NOITE — Jt adquiriu un;*

modesta casa psra sua residência
por módico prejo ? Rua Buenos Ai
res n. 198. Tel. ...-57S. (110 S) -

BOM 
dia — Jâ usa em suas relei

ções os deliciosos vinhos dc mesi
da Parreira do Minho e Douro ? De
posito á rua do Hospicio 11. 198.

(109 S) -

CAMISEIRAS 
_• Precisnm.se qur

aaiba-.n fazer camisas de Iiomem
completa e com perfeição, pana fs-
brica, apresentar-se com amostras *
os vales da casa em que trabalha;
dá-se trabalho pana fora, na rua D-
Julia n. 6a—-Cidade Nova. (5056 S) 5

CHAPÊOS 
de tuto, palha, velludo,

ou seda, a 10$, 14$, iS$ e *o$;
reforma e tinge e ensina em fouce-
tempo a fazer chapéos por aualijuer
figurino; preços módicos; mlle He-
Iene; rua Frei Caneca 342. (5005 S)K

COMMODO 
— Pxecisa.e em ca»

de familia modesta, para um oa.
valheiro o um menino dc 9 •™°*.
do Meyer para baixo;, carta» cora o

preço, para esta redacçâo, a^A l^v.

COMPRA-SE 
borracha, usada d-

Vcaraará- de ar, i-, i$oo1 e reta-
lhos, 1. $600, na rua da Alfândega
n 176.  

¦5'*!-l s> '

CONSULTAS 
espiritas _ Mme.

Marie Louisc, «6 acccita gratilu
cação depois da pessoa conseguir o

que deseja, Mattoso, 33. (S 4?«7) S

TRASPASSA-SE, 
vende-se ou ad-

. mitte-se um sócio para uma casa
muito antiga, em um dos melhores
pontos desta capital, rua -dc -muita
passagem e perto da E. de Ferro;
serve para outro negocio, caso não
queira continuar com o mesmo; tem
contrato e aluguel barto. Cartas a
Cardoso, «Ma rtdaíçlro, raia ser pro-c___*. ir 4it'l X

CONSTRUCÇ-ES, 
pequenos repa-

ros e pinturas de prédios; pr«-
ços módicos, cora o construetor MU
chalski; Uruguayana n. 8. Teleph.
533. Cent.

CARTAS 
de fianças. Bons J*>*J_*

• boas condições. Praça Tirada.

_¦_-__¦-____- I n~LU'!»Jt.i»''''''Ww»_i*i'1 f "'1 iii-iriifrt___i **"-" ' ¦ 
,.:*%r____;aa__'_.-_*._«_



/-"OMPRA-SE qual-u-t -juaatl-roa

(jàe joiaT volhài cota ou «m m-I
d_- de qualquer valor e eauteUfJ»
Monte de Soccorro; paga-se bem;
Sà 

"_, 
üonçatves DÍ» n. », Joelhe-

fi Tal-ntui: Teleph. ¦gggfggfg

CARTOMANTE 
* fal «jal*.»-* tf*-

talho pa» o. !*<". »*« «_*" ,dí
cerimonias em falar- 110 qne dejejt-
í_e trata d» feridas Aroaicas. e
nutres doença»; ru» Oliveira n. j».
?.X d» captlla d» AmpMo -g»

^OLLETES DE MNHORA MB
\j MEDIDA a Ml — Mm», Maria
Limo-, collétet» •-*•>»'»*» »1_ II«1-mia de Paris • «°» .c*~, «5 E
ris, montou seu itetief a «» <¦*,.*'?

ÕMER bem a i|aoo ? «*_»M*

Buenos Aires is«. loja! «íSfftvsiS
a mesa 6o$i fora, 70L (»l«>5>*

Mlautl Braia, etpedallata eme*
ttacçío de cãtloa «unha* a&vn***
sem der, «tte., r. Ouvidor i«j. <*»*
T. ». 1505. Aoi domingoi-att*»
«de chamados a domicilio. Tefeptr.
Norte *6s<*.
WVPOTHECAS _. Fazem-se de

.. «1 Ji«.J_ _. iith_>M_a

7ÍART0ES RE VISITAS -Cen-
L/ to _¦• Ourtvee o. (o__ »P-*
Uria. Oscar N. Soarei. <*4*3S) S

jptOMPRAM-SE livro» tKwpa * ny*
V dos; rua, José Maurjclo 144 A.
Livraria Aratricant. (24a* SI»

'-Íl!«j__?_rÁ!!3" 
ví*»

(5050 s> sem s
uoda

dia-; M". VieSra, wt- d»
«. so r. andar. »-—"

gYPOTHECAS 

aa cM-de- * «mb-
burbios, capitalista,fax de gran,

ou peijiieoas qiiaadáti juro mo-
dico. Informa, por favor, o ar. Cna-

1, rui d» Roterto «47., ¦"*•--,
tia» Si J

QUARTO 
_ AtuaMB • canteiro Íf53_fIStA.- V-mle-se um* ca

d» respeito oa I ttm eu- dai» re- , XJ dpra ultimo modelo americana
gum do CMaimrcfav'« óptfiao -pw- **"" ** *""" n *" ""
M'_dêpeta*tnt^ caí cãM.7 <l» um' cá- Fbnseoa
*1. Pre*» j*-__._,l__«»_ <___*S_- 

^1

_v. _»<•- _»_». »»«», americano.
Ruã Gonçalves Dias 85, com o ar.=- &»7*4> R

do' mí SÍ laiattu^m,
ri» de UM rj».

fc tua. B»
(SOta 9) J

«te.
RINS 

¦_. Proetatt» ,_«wi-**- _i~-
cura .cota _* »_»«*•> «• "N"*»

Br*«ü*; largo do loe__- a. J.
(som S) J

w~TA& Com. um» «A amena,
b, do Local Aneatheaico "IdeF

ma , obtemje aaeathoU regional; o
maia podetdjo, iofet&vel a jnotfemivo.__â__»5í*.ai

I» 
ELOGIOS e de-perUdo-t» cota-

y pia e concerta a $s. a». 3». .•tte-__. __,__. .__. ___k_m-_m__--__t 4 tr> tll*1l_
dí reloJòelTO—

CiabS) J

FBLEZ 
— Uma «enhoi» Ingleza,

ensina este idioma o» ,f*to ou
parttóularmante; na rt» S. Jo*«Si.79.
a* andar. ("õí"' »> J

oa caa_ dr
¦iiayana «
AtfglMItO Kl

T?_PRBSKNTAÇOES. -Àccei
l^tam-se _e qunlqner ütdns»
tri», faseado-se tod* • propa-
ganda. Carmo, rua Rosário
0», dáa 10 tt 5. T. 8856, N.

(f 8900) 8

iSTA a -$000 mensaes ¦ nata
._ obtumçlo a granito,' platina,
curativa» dcad* o vrimeiro. di*. Ti»
batho* de chapa; coroas, pivot, «tc.,
por preçoa mlnünoa e trabalhos ga-
raotidet, na Atuiliadom- U^dic», n»
tua doa ' Auirada» n. • *s. «obrado,
nquiaa d> rua General ¦ Camam. te*
lepbone, -Norte ji$7. («*<> S> J

'."'• ".'•¦¦,.¦ ri—1» . ."! - - ¦

Evitar ..«.-.j^tvfam.'£ _r
dicamehtos» --*-' —A1__-..ij._ .
•fíati* da

..e*L «peitUeai'leiam o
. .„-.„ ». Felfca*«fi <í«w se fen-

de t 1', no enaríxatá, 1*0 Café Cri-'terium, na avenida P««WPV -ilmto a
priç» Titaaaate*,- e. *|f todo» o» vea-**~ * ^^IpP^B

*' "* »»; empin-
«czemaa,

fas«, - sarnas,
JMfc;':'ttC.

i>Dçfia recém
tá""Coiu »
i (ornada),

jti drogaria»
Deposito ge-

rua Acre,

CORTINAS, 
topete*. pmtti-M a

óleo, moveis e de e-cnptorl-,
compra e tj-abem encaixou para1 mu-
danSi, J. J. Martin.; «W&&>»
dega n. ia4j t36>o»l a

CHAPÊOS 
uWmo» modatoi, em «e-

da. «paltia, a ia», «5$ « «_ «£
iem-íe e rtformam-ie a si • *>«•
Ue. Be* i na da 

Jgffigtfêj
»..-^.. canaiio bom canta-

„ ...... Ofícrtas «Ob Aa* » reda-
cçío deste jornal. isolai j
COMPRA-SEdor. ""

IMPOTÊNCIA 
— Curj» garantida,

não importando a eilede. Trata-
mento graâa, «por especialista. Acre
ej, p__mada. (50898) J

TMPOTENCIA — Cura certa, raol.
A da e «notten-iva; "Flora Braail"!
largo do «Rosário a. 3. (5030 S) J

SALA 
— Aluga-se uma com tres

janellas de frente, com pen-io,
¦a casal ou dois rapte»; Avenida
fiõ Branco taa, a?. (8490')»'

IMPOTÊNCIA 
— Cura-ae çom as

garra-a de catu&ba, rtinedio ve-

SetaJ. 
Encontrado na rua de Santo

Ibrlato n. 99. (3737 S) R

CUISSO-PRANCEZ „di lições par-
t_ ticularet da atar tdtoa-a desde io|
por mez. CALLIGRAPHIA em ia
HcSes. unico methodo. Preço jofoon,
pSmeira S**> grátis. ; TtBt*-*i «Ias
2 tá 1 e ia» 7 4» 7 i|a da tardei «ia

SSÍÍ* Ko Branco ¦' "(«Ã S) s

PARTEIRAS

(SÉidip
fíeilíV-B^còmpléti
DERMICU^. '-.'W
Vè-dè-se- em*< todasW
do Rio e. Nictheroy.
rál: 'Phttrmacia Acre

Alugam-se nona e eonfortavei»
quarto* a rapasé» do cotnnierclo,
cavalhein» e casaes sem filhos, a.
S$oo», 6$ooo e 7I000 diários, com.
ou sem peit-So. .Bata ^aíw'»»-água queflte e Iria, «cteeneidaiile.
teleohone e todo » eonforto. rua

t»v J».
2$000.

Tel. Norte. 3*65- Pteço

Parteira Ume. Bar-
•mtut Com pratica da Ma-
rvav >mm ttnjfm^ t,,,, to
moleatias do ntero e evita a gra-
vide». Acceita parturientes enr
pensio «e attende a chamados a
oensao e attende a chamados
a qualquer hora. Rua General
Caidwell numero 213. Uj8i í

7-ÍÕNSTRÜCÇOES, Hypo""50114 c??
\J H. Brethlíy, «• de Marco n. 53.

íi Tel NmW mo" d" *(S^ J**_*_[_| ¦

COMPRA-SE 
um motor *!«>_#<»•.

força alternativa 3 » 4 cavaHo»,
«Sena-or Furtado «1. Tehfc 5. 4«*
Villa. (IS4746-»

LAVANDERIA 
Modelo, ha s6 «mu,

» e a unica que. lava e eagom-
ma toda a roupa, tanto de homem
como de senhora e casa, com espe-
ciaVidade d» luxo,, com a máxima
perfeição, aem. o perigo de contagio;
manda tuacar e tevar a -femiçjli->.
Telephone Sul'57Q. <a39»S*- M

YlOMPRASE uma cachorra "Ter-
\J ra Nova", de 1 anno a anno e
meio. Resposta
o." 1577-

V

para a caixa postal
<475«) J

*«CM_V Cl»ra Cou«Ierc — Mameum,
OI. pedicura, masngi-ta diplomada;
rtu S. Clemente n. 105. Tel. 1379.
SM; Vae a domicilio, Se" ás «nho-
«oa. tí»44 S> R

CALA oil quarto — Alttgam-se para
C descanso de casal, durante * .dia,
ea coaa de seohota discreta; quem
desejar responda por e«te j«-rnal, eom"Sdaes C. B. D. (4977S) B

SELLOS 
_ Compram-se, vendem-ie

e tr«icnn.se, «eltos _ para colle-
lELLOS

;roc!_..—, -----
Hospício. 30, J.cçSea

lhos.
Costa & FU

(3730 S) s

MOVEIS 
usados — Compram-se

mobiliários completos, avrfsos,'objectos de arte, antigüidades, etc,
rua Senador Dantas o. 45. te*»1;0—
E. Ribeiro. U14S S) S

SENHOR. 
e»ei» quarto mobilado,

sendo pequeno, simples, mas mui-
to limpo, W electriea oa pi, com
banhi quente, em casa de família «9-
cegada e de todo respeito, o que seja
o unico Inquilino, .refere-se Mariz
e Barros ou Lapa. Off'.. eom.P«!<°«
a R. B. G., neste jornal. (yi5_S)M.

PARTEIRA MADAMB
PALUTKA

—Com longa pratica, trata de moles-
tias de aennoras e suspendo,, por Um
processo, rápido e garantido. Acceita
parturientes em sua residência, a rua
Csmerlno n. 105. Tel. 4438. Norte.

O H»)

fonerte jAironicas e
recente»."Qiuereís fi-

i; cár r adical-
mente curado em jiqueos dias?
Procurae informações com o sr.
Feijói que grámitamente as ofre-
rece* nio conhecendo- caso ne-
nhum negativo; rua Theophilo
Ottoni tí>.:  37?' }

leleptei» 5853, Central
IWORTiWEFIlZENOA
Vende-se no norte de S. Paulo.

sartz 8 AlGatrio 4a

FORMULA DB BRITO
Approvado pela , Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de our» na Exposição NactOBal ae
1908. Este maravilhoso .peitoral.
cura radicalmente brooduçs, ca-
tarrhos chronicos, coqueludte,,aa>
thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peite» pneumonias, tosse aarvo-
sas, constipaçdes, rouquidão, surto-

venuc-se n«# «.»." -w ~. —_-. cações, dstmjas de. garganta, la«
entre duas cidades principaes, ri- ryti-;e, defluxo asthmanco, etc,
cás e dc muito movimento, a uma Vidro. i$sna. — Depósitos: Dro

ACTOS FÚNEBRES

Ser Bella

PARTOS

VlARROCINHA de Wte vende-se
Kj uma, vendendo 45 •_•"<*• «anos;
trata-se na rua a4 «e *aS/'_,ej,íaÍ!
Sampaio. CS478S> *

CATÁLOGOS 
de sellos dó. Brasil,

com todos os erros e variedades,
preço i$oo»; HospWo 30 - J. Cos-
_ & Filhos. <373» S) 8

C0MPRA-9B 
um «bom Bou«*;eíor

a gaz; informaçíe»,. Senador Fu^
tado n. «'. Teleph., VUls 3578.

J 457»

GRAVIDEZ;Evi-
ta-se
usan-

da a» vtías sntiaeptices. SSo
Inoffeasivas, commodaa a de- ef-
feito seguro.. .Caixa çom as «•
Ias síooo. Pelo Correio mais 600
rãs. Depositário: praça. Tiraden-

tes n. 6a, phúmacia Tavares.
(t-04)

TVNHEIRO — Qualquer quantia.
\) a juros módicos, para hypothe-

ca», anticlireai». dtsconto* e cauções?
compra e venda de prédios, terrenos,
Bitios e fazendas; com J. «nJ|V™»
do Rosário 134. tabelhao. uWa) J

DINHEIRO 
a prestaçíes mensaes

«sob alugueis de , prédios, em-
-iresta-se, na rua Camenno 99, de 1
ii 4. (3870 a)J

DINHEIRO 
— Da-se sob hypothe-

cas .m.veis, inventario*, promis-
Borias e o ofticiaes do. Exercito. Po.
Jicia Dombeiros; Rosano 17a. Seixas
& Fernandes. (39348») K

ffÕÍÉIRO sob hypothecacas, a
juros do 9 e «.-,'"1<-I ,fUa V"K

guayaua 8, com Theodoro. (37"5 S) «

TVNREIRO sobre hypotheca, pre-
JJcisa-se de 35 contos, dando-se cr>-
mo garantia tres predio3 rendendo
sooí mensaes ;trata-se na rua do Ou-
vidor. 108, sala 3. com o «. Candi-
do. :.,;.'.;;, O 4316) i>

DOIS 
commod09, pr-cisa-se de um

iscreto. para descançar algumas
.horas durante o dlaj-em ponto pouco
movimentado, paga-se toem, carta com

.lis condições para o escriptono deste
*«jornal para Aldo C. (R 4579) i»

MASSAGENS 
electricas a 3$. •

ahora hahilltaife, applica so «
senhora»; Avenida Rio Branco 9.
Acceita chamados a domicilio, p
mesmo preço. Tel. 3178. (soôi S;

MACHINA 
Singer, para coser e

bordar, compra-se de particular,
na rua Barão de Ube 108. (5034-S)J

ODISTA hábil, faz vestidos por
qualquer figurwo, costumes tail-

leur e toilcttes, por preços módicos.
>ala àigter e portuguez; rua Mar.
-.'¦lorano. Peixoto 43. (4°3i S) J

SOLA 
era retalhos — Veuie-se 4

rua 1» de Março o. 149. T
_U3 S) J

e moléstias
de mulher, o
DR. H. DE

ANDRADA cura corriraentos. tiemor-
rhsgiaa e susp-osJes; de modo sim-
pies evita, a gravidez- nos casos indi-
cados, fazendo apparecer o Incommo-
do sem orovocar liemormana. tendo
como enfermeira mme. JOSGPHINA
CALLINDO. parteira do Hospital
Clinico- de Barcelona: consultas dia-
rias. grátis aos pobres. Acceita clien-
tes em peiisüo. Consultoria e resi-
dencia: rua do Lavradio n. tt 1, sa-
brado. (814 J)

SENHORA' 
educada em Pans e <íe

toda a competência, lecciona fraii-
cez pitatico e theorico, portugiier pia-
no e bandolim; rua Barío de Ama
zonas n. 50. IS»3 o) J

Creme de Bel-
leza<-"Oriental",
unico sem ri-
vai,' pata man-

ter à epidenní em 'perfeito esta-
do de hygiene e. bellçjia e pelas
suas qualidadí emolifntes e re-
"frigerantes e embranouece e as-
setina, a cutis, dando-lhe a trans-
parenciada juventude. Nao- e
gorduroso, e' O-melhOr. para mas-
sagens e fax. adbleíiíi<v po de ar-
r.or. tornando-o" completamente in
visível, 3$ooo;. pelai Correio, réis
3$5O0. Vènde-se nas-perfumaria»
e pharmacias. Deposito: Perfu-
maria Lopes,' Urtrgíiayana, 44.
Riò. Mediante ttm. .sello de too
réis; enviamos o catalogo, de Çott*
telhas de Bellesa. A 7891

fÇaíl" 

C UC UIU»«VW |iiwes»*-*-«i.w, - w—y

legúa de cada uma, constando de
350 alqueires de magníficas pasta-
gens de gordura roxo (catinguei-
ro), pastos muito bem tratados e
completamente liü*po_ Topogta-
plia admirável. Serva para inver-
nadas de gado para corte ou para
criar era boa escala. Existem nas
immediações tres importantes fa-
bricas de lacticinios. que compram
todo leite a 160 réis- o }"tro, fa-
zendo mesmo contrato até 10 an-
.nos. A fazenda, vende-se só ou
com. gado; em parte ou no todo,
conforme combinar-se. Ella pos-
sue esplendidas manadas, da gado
hollandez, o melhor leiteiro. E
fazenda completamente montada,

dando immediata renda. Para tra-
tar e maiâ informações com J. J.
Labandcra, 4 rua Barüo de lgua-
temy n. 55, Mattcso, nesta capi-
tal. R 4i35

gírias Pacheco, ma dos Andradas
n. 4Si CárvalhOj á rua Primeiro
de Março, to e 3*! a «na Sete d«*
Setembro, fft e 99. e * rua-?a As*
sembtéa «. 3«. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, tua Dr. Anstt-
des Lobo a, 229, telephone 1.400,
Villa.

MM» JESUS B'*»»

ÍChrlattBa 

d» JwuatJou-
to, esposo o fillioa, Emi*
lia Jardim o csposo.Joío
Rodrigues d"Ataeida,
participam «aa eeua pa*

wntes e amigos «tyie « a-iaaa.
do sétimo dia por alma de saa
idolatrada mãe, ao-*m e> me&
MARIA JESUS D'ALMEIDA,
aerá celebrada, hoje, sex-
será celebrada* amanhã, sex-
ta-feira, 27 da corrente, ia
m H hora», no altar-mfir d»
eareja de 8. Francisco de
Paula. Confessam-se sumi-a-
ii___g gratos. '

PARTEIRA
UM 

senhor de tratamenter e modes-
to precisa de um quurtinlio em

caaa de famrüa distincto, ate 30». ro
ceafro da cidade, Carioca ou jmme-
diaç|-..B Carta, nesta 

gjg^

Mme.
Francisco

Reis, diplo-
mada pela
F. de M

de Boston, (at apparecer a menstrua-
:3o por processo scientilico e sem.
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem- o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. uo. Tet n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
tis. (S 451)

G-ãsamsntos

MME. 
CICI, cartomante, diz tudo' com clareza que se deseja sa-

ber, realiza qualquer trabalho por
mais difficil que seja amigavelmente;
na sua nova residência, á rua Inva-
lidos n. to. sob. (3039 S)J

MASSAGEN3 
electricas a a$ por

Mnhora habilitada; vae ao do-
inicilio; avenida Rio Branco n. 9. 3°,
telephone 3178. Norte. (3433 S) S

UM 
rapaz de 38 annos, cora algum

urenaro, dando carta comprovan-
do Honestidade e eondueta, deseja en-
centrar coilòcaçSo de cobrador ou de
ajudute de guarda-livros de qualquer
casa commercial importante ou em
fazenda. ' Resposta para M. »• *«
nesta folha. ts 4»*») K

UNICA 
loçio que extermina-a'_*_•*.

pa e faz renascer o cabello. Dep,
SaHo -Bas, rua Ouvidor «o. e nas
casas de pertumanas, 3$ooo- (3«>44S)J

PARTEIBA Mme. Maria
juienho, dl-.

.. plomada pela
Faculdade: de Medicina de ^íadrirt,
trata dc todas as doenças das scnlio-
ras e faz apparecer o incominodo, por
processo «cientifico c sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balhos garantidos e preços ao alcin-
ce de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. 3<i43, Central con-
sultas grátis. Em frente ao tlieatro
Republica. <'*»«« SI

TTM ex-negociante desta praça dan-
(J do os melhores informações de
sua eondueta e fiador, olferçce-se
cara fazer cobranças de alugueis de
Easas, contas no Tliesouro e Pre.ei-
tura. Cwta, nesta redacção, a U A.

(2231 O) A

TTM casal precisa i-ncontrar em
l) casa de pequena fomiha, sendo, no
centro ou fóí_7 da cidade. 3 habita-
cões com direito a cosinha. Cartas
0 este jornal. M. Rodrigues. J 4630

DINHEIRO 
— Empresta-«e sijbre

promissórias e hyppthccas. V.o-
sírio 17-*, sala 4. dos 3 »-,& *o»*_ d»
tarde. (S 4Q*4) J

INHEI.RO— Da-se 10 contos sob
hypoftecas de prédios, juros mo-

dicos; rua Senhor dos Passos n. 18.
'.Uorgcs. 

(5"5 
S> }

DINHEIRO 
sobre hypotheca, era-

prestam-se com urgência 34 con-
tos, a juros módicos; Manoel Lyrio,
Hospicio 136, tabelliao Paula egCqsta.

DINHEIRO!'i"

M
'OVEIS — Casas mobilados, mo-

cristãos e objectos de arte, a casa
Souza, i rua Senador Dantas 104.
compra seja qual fôr-o seu valor c
paga bem. (S4835 J

TTMA senhora de boa educação de.
U seja empregar-se cm «*a» «

boa familia. como dama de compa-
nh_ e para algumas costuras. Infor-
Sações 4 Avenida Mem de S5, 59.

•aa-ACHINA DE E9CREVEK. Ven.
ÍU. de-se uma completamente^ novt,
tendo pouco uso; marca ContincntiJ.
Para ver e trtar na rua da Quitand.j
n. 17, «obrado. (S 4824) J

sob bypothecas de
t.redioV e terrenos, juros mç-di-

cos. Empréstimos a «•-'«'•?» s°b£
inventários. Descontos deJuros de
upolices, acções. alugueis, mesmo de
«enores dn usofruto. Com o tt. Ter-
reira, rua do Rosário n. 114, tabel-
lü". (3443 !>) J

MOCAS 
ACTIVAS, relacionada", c

intelligentes. preiàsa-se de alga-
mas para propagand de um trabalho
de act-ualidade. Dá-se boa recom-pen-
sa. Cartas a A. J. C. (S474«}'S

MOVEIS 
— Compram-se pianos,

objectos de arte. raetaes, erretaes.
etc,, etc. Chamados á n« da Cario-
ca 11 (Cüiarutaria), com Fernandes.

(S 49°a) °

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitárias é o

AMBROSIL
Vidro t$soo — Dep. Andradas, 43

e S. José, si.

SENHORASPartos, Mo.
lestias das

Tratamento
ios abortos e
suas ¦' conse-

quencías, dos
corrimentos, ..__.

das eólicas utero-ovananas e das regras
irregulares e qroloniadas. Assembléa,
«4 das 13 ás 18. Serviço do dr. Pedro
Maotlhães. Telep. 1009. Cent. (Rg*44

t r ata-se
, - com bre-
vvidaáe.

ia c s m o
sem certidões, civil, áMíj e reli-
cioso, 20?, em 24 Uo-a* na; forma
da lei, inventários e justiücaçoes,
etc, com Bruno Schegue, a rua
Visconde do Uio Bra|co,...-2, so
brado. Todos os dialj domingo»
e feriados. Atfendeittjse ^a chama-
dos a qualquer hora^ Jelephont
n. 4.54*. Central. »*;U; _ B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesu case não__*raQ o in-
commodo de ir á poWia;-nao -se
confundam — 32. ¦/; (S, 123a

e 'íjvtas cbnse-
qticncia& Cura
radical. injecç«3es

comptetflmentfi
Ml  INDOLORES,

desuâpreparação.» Appl. 606 e 914.
Assembléa n. 54, aa°;^i'_Ís __-_'ras. Servi ço do Dr. *?EDRO, MA'uA-
LHAES. Tcleplioue «009, C.

. (R 9343)

MOVEIS DE ESTYLO
Grando variedade de guar-
nições para dormitórios e
salas de jantar e de vlsl-
tas; grande sortimento de
moveis avulsos, todos de
lindos estylos, par» render
a prestações; na rua Sete
de Setembro 209.

Pessoa que tem necessidade de;
liquidar,, vende um casal de Or-
pingtons Brancos, 8o$ooo; 1 terno
de Orpingtons Pretas, 8o?ooo;
r gallo Cara Branca, 3o$ooo. Esta
criação é superior e são a\-cs nn-
portadas. 1 terno de Plymuth, ca-
rijo, americanas; 7o$ooo; 2 galli-
nhas Orpington Pretas, produeto
nacional. Esta criação serve para

;quem queira iniciar e seja amador.
Ver e tratar á rua Campo das Flo-
res n. 3, cm Jacarépaguá. Apear
no Pechincha. Pódc scr vista todos
os dia3. Ovos, vendem-se de dt-
versas raças a io$ooo a dúzia.

Sebastião de Carvalhot

t

Maximiaiio Rodrigues de
Carvalho, senhora e filhos,
Clara Rego da Silva, tios e
primos, amigos de infortu-
nio, penhoradissimos, agra-

decem a todas ás pessoas «wa
trouxeram consolo e acompanha-
ram á- ultima morada os ,te*J9*
mortacs do inditoso filho, irmão,
neto, sobrinho, primo e amigo
SEBASTIÃO DE CARVALHO,, o
de novo-as «convidam para aa mis-
sns de sétimo dia, que serão reza-
das aa matrix de Inhaúma e- na
capella de Santo Antônio de Ra-
mos, ás 9 horas, amanhã, sabba-
do, 28 do corrente. A todos eter-
na grarid_>. R 4791

SYPHILIS

SYPHILIS

Professores e professoras

COLORINA, .Tijitura ideal
 , 

'para

restituir ao cái-1-»Íb;$-'5ia côr, ori-
ginal «preta ou castanha. — fre-
ço io$ooo, pelo Gorrem, niais 2%.
Deposito geral nta^'7_de Seüem-
bro n. 127. R. KAlNlfZ.

A gosma, o gógo, a corysa e o
rheumatismo das gallinhas; e de
outras espécies de aves, sao com-
batidos com segurança pelo COry-
sol. ,

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam e a postura
augmenta. Preço, 2$5oo. pelo Cor-
reio 3$5oo,,Não se acceitavse'los
nem estampilhas.' Em todas as' drogarias « phar-
macias, á rua Ucuguayana 66, Pe-
restrelio _ Filho e Avenida Pas-
«os 106.. Em Nictheroy, drogaria
Barcellos. (J 434»

Gonorrheas-
e «u.« complicações. Cura radical por

Írocc9sos 
««juros e rápidos. Dr.

OAO ABREU. Das 8 ás w e das
15 ás 18 horas i C4, rua dc S. Pc
dro; 64.

Essência depurailva concen*
trada de caroba mitid»

(,Pormula de Brito)
Approvada e premiada com me-

dalha de ouro. Cura: empiges,
boubas, sarnas, doenças da nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-

chões darthros, pannos -cozemos.
erysipcla,: sjiphilis e rheumatismo
antigo e recente. Preço 2$5oo.

Depo9Ètos: Drogarias Paeneio,
rua dos Andradas 451 Carvalho,
rua i" de Março 10; rua Sete de
Setembro Si e 99 e á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: Phírmaçia
Santos. Silva, rua Dr. Aristidcs
Lobo 22^. Tel. t.400. Villa.

Antônio Jacques Soares
VILLA DO ITAPEMIRIM, E.

ESPIRiITO SANTO
Costa, Guimarães 4 C„

gratos á memória de seu
amigo ANTÔNIO JA-
CQUES SOARES, maudarn
celebrar uma missa pelo

eterno descanso de sua alma,
hoje, sexta-feira, 27 do corrente,
ás 8 horas, na matriz de Santa
Rita. Para esse acto de religa_>
convidam os seus parentes e a_ju-

S 487a

I

Procopio Tose Leite
(ESTRADA DE FERRO CEN*

TRAL DO BRASIL)
Olympia Antunes Leite e

cens filhos, Jayme, Edgar*
e Zahra, Ilercilia e Maria
de Lourdes, Arlindo Leite,
Walderaar Leite, Aurélio

Antunes dos Santos e mais parcn-
tes convidam todos. 09 seus amigo»
a. acompanhar os restos, mouaes de
seu inditoso esposo, pae, tio •
cunhado, PROCOPIO JOSÉ' LEI-
T8> qne sairão hoje, ás 4 horas da
tarde, dc sua rcsidenciaw à rua Fi-
gueiredo n. aa (Mcyerh para *•

çeinUen_^_^_^J_jn_j_^^_^_i_yl_J_l

José Ribeiro Nunes
Júnior
(ZECA) ...

Deolinda C. Ribeiro Gnl-,
lo e Antônio de Souza Filho,'

.convidam todos oa parentea
e amigos do inesquecível
ZÊCA, para assistirem á mis»

sa de sétimo dia, hoje, sexta-feira,
ar do corrente, que será- reatada aa
10 horas, no altar-mõr da egreja do
S." Francisco de Paula, c desde ja
s^onfessan^gradeçidos^^SW

Izaura de Souza Pe-
reira

Antônio de Souza Perejt*,
Marcolina de Souza Pereira,
irmãos, tio. sobrinhos, p*
mos, cunhados e padrinho,
agradecem as pessoas qua

acompanharam os seus restos mor-
taes de sua idolatrada filha, IZAU-
RA DE SOUZA PEREIRA. B.no-
vãmente convic_ra para assistir a
missa de sétimo dia, que mandara
rezar» amanhã, sabbado, 28 do cor»
rente, ás 9 horas, na matriz de San-
ta Rita, confessanda-se. desde j»
agradecidos, 49'6 J

t

t

«VIDE?
UMA 

moça viuva sem filhos aluga.
um.™uarto a uma senhora viuva

TiLTIMOSAMNUMCIOS
ALUGA. 

SB a boa casa assobradada,
wm entrada ao lado. tendo .1 quar.

tos a salas, banheiro, cozinlia, quin-
H?" na rua do Consultório 11. 47. Pio-
Nimo á 

"«nida 
Pedro Ivo; as chaves

íà casa VH do n. .ür: trata-se com
Guimarães, á rua Luiz te-fâffiifò

Evito - se
usando • o
unico 111»

__  Jt- dicamento
COLLEOIO 

'ÍHELIOS" - Rual . ani>iicacüo local'de efíeito
Kg«!__SWSS^sP^-| SMi "í?OTmaS
dro ,11, t-m, curso .especial, as 3-3o.| coni _oO réis para a resposta

' 
l_T ***** **"*** ntiftttPá. ¦ de *. .._.*¦- _, ¦¦. «4"'-*W__*4 ¦" ._ T?ti»

TIJUCA

Mme. Sá. massagista
Diplomada pela Instituto de

Portugal. Especialista cm massa-
gens manual e electriea, e garante
o tratamento e embellezamento da
pelle, 3$ooo. Extracção dos pcllos
do rosto por clectrioidade; garan-
te que não volta. Penteados para
senhoras. Attcnde-se chamados a
domicilio particularmente para se-
nhoras. Rua S. José, 67, sob.
Telephone S«Jt8 C. (a ai*7

gos.

Jm ro

SATOSIN

DINHEIRO, 
quem precisar sob hy-

pothecas, aâ negócios sírios! rua
Buenos Aires n. 198. antiga rua do
Hospicio. <__ s' _

OBY 
e Orobó fresco, Pemba e

Pimenta da Costa e figas de ma-
deira de diversos tamanhos, vendem-
se na casa de hervas e plantas me-
dicinaes. na rua Senador Euzebio n.
sio, praça 11 de Jinilio. (joS7 o) «

TS.OIS ARMAZÉNS NOVOS alu-
JL/ R.-.m-se 110 optimo ponto com-
iiicrciiil, á rua da Estreita 47 e 47-A,
Jtio Comprido; os choves no 45^ 

R

ITMPRBSlJlMOS — Fazem-
tJso sob inventários, lieran-
<as, liypothecas, alugueis de
predios, juros o cauçües de
npnliccs. Fazem-so obras o
pagniu-so impostos em atrazo.
Conipram-so terrenos e pre-
dios velhos 011 novos. Co*-» o
sr. Carmo, rua Rosário 99*
sob., ti ás 5. (4091) O

ÍTiJI 
caai de familia dá-se boa pen-

Li «ão a domicilio, com todo,asscio,
nor preço módico; rua Perrçira de
Almeida 104. Praça da Eiimlcira.

(S 4744) J

ODK. 
ERNESTO OARCEZ nyisa

aos seus amigos politicos e clien-
te», que mudou o seu escriptorio para
o argo de S. Francisco dc Pau!*1 n.
44; teleph. 374, Norte. (308* S)J

X OlECISA-se alucar dois quartos
X «sem mobilia, para duas mocas.
Prefere-se casa que tenha «-leplione.
Nas ruas Silva Manoel, Muratori,
Riachuelo 011 proxiniidades. llespos-
ta a este jornal, a R. M. °

PONTO 
ajour. desde soo réis; rua

- de Setembro n. 95. }°; ^|a,r,T

AtUGA-SE, 
por, íoò$ mensaes, o

sobrado da rua Voluntários dn Pa-
iria"41* t--<?-« S» "S1 f,c,r,^_) 

J

da tarde....'fem um curso pratico, dc
línguas viva», pelo conhecido Pro].
Fernand Kernstoek, da Academia de
Linguas. (4'35 S) J

pratico, Mf.
Pelcr garan-
te ensinar

cm sei* me;e« n>í mensaes. Liinro
de S. Francisco 36 e rua da Carioca
52, 1° andar. Vae o domicilio, por
preços módicos. (B 3»°-)

INGLEZ

TNGT-EZ, FRANCEZ e PORTU-
1 ÜUEZ, pelos professores 1 Rodscr
e Ilcnri (metliodo Berlitz); preço
módico; rua da Aliandega n__.«?99.
sobrado. ÜtfSl u

Talisman
ALUGASSE, 

com pensão, cm casa de
famili um. cxcellente iÇ^amPlo

éoinmddo. a,dois rapazes sérios; rua
Silva Manoel _u. 58; _!_"

COMPRA-SE 
"lí. ".conl?fr7"m_

casa bem perto da estação do

vae. ercada para. familia,
irmã no alusücl e para to-

[do serviço; rua Senador ->»»«,"•
46, 2° andar- ",41

& Cato Postalgjg|ggj%
í.. O uso con
itonte do He-

Éiatosenol de
Alfredo .te ' Carvalho.* em ura cata
ás refeições, cm cuja composição cn-
fram a quina. kola.:.coca. lacto-phos.
mi de cal, .pepsina l«»«c;i''n,a
diastasc c glyccrina ea melhor ga-
rantla 4 vida do feto e da mulher
grávida. poU o. Hcmatògcnol alem."le 

podcrosíi tônico e- dmestivo, ven-
dc-se cm todas aS pharniacias e1 dro-
Rarias do Uio o '.dos, 

:U-tados. Dcpo.
«to: 10. Rira Primeiro d4 >tarço. .

PRBCISA-SB 
de um sócio com ai.

miin capital, para um restaiwant,
no pavimento térreo, e commodos
mobilados, do x° e a" andares,. cm
oasa no centro commercial,- fazendo
negocio regular. Informações a rua
s! José n. 54. I* a»-1"; sa,ae.,lo|
fundos. <49" s' >

PUECISA-SEque.

MÉDICOS

Grátis para ven-
icr. os «ofirimên-

to9. e difiiçulilu-
ilcs da vlila. pe-
dir a J. Pi SU-1

va, posta restante de Cascadura, com
ciivcjoppe seílado c sc_rescnptado
pana r™postiü remette-se ££>§>$?ôs Estado^ ______._J..-LJ

Doenças CuraSíU-nntida
de «v!t»»it»ii «»o

garganta «osbsiina.
nariZ (fetidez do nariz)

OUVitlOS processo inteira-
bOCa mento novo.

DR. EURICO DE LEMOS
professor livre dessa c-pcciaadade
na Faculdade de Medicina do Kio
de Janeiro. Consultório, rua, da
Carioca, 13, sobrado, das 1* a3 b
da tarde. ___ j

Elrxtricidade 7 ;ib«„artosfdç
forca e luz. Attende -qualquer chama-
do; II. Teixeira. Telephone Central,
5535. Pedro Américo .n; 8o, CaUete^

Aluga-se a familia de tratamen-
to o predio dc 2 pavimentos, con-
strucção moderna, eni centro.dc
grande terreno ajardinado e arto-
rizado, com entrada e garagê"para
automóvel. O i" pavimento com-:
põe-sc ,de 9 peças .c. a* de tá, dor-,-
mitorios, quarto para banlipí, com
todos os requisitos dc hygiene e«
conforto. .,

Trata-se no mesmo, a rua- Ita-
curussi n. yi, das 13 as \7 ho-
ras^ (J 3Q^'

Pinturas de cabellòs
Mine. Ribeiro particularmente

tinge cabellòs com um preparado
veeetal inoffensivo, de sua _ pro-
priedade, á rua de ,S. José. 67,
sob. Próximo á Avenida, lelepho-
ne 5018 C. (S -i-Q

é um remédio unico cela sua
efficacia curativa cm todas as
affecçScs pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e
chronicos dos bronchioí e, dos
pulmões nos,diversos períodos
da "molçstia;; : ;

SATOSIN

Bochas
Faculdade,
e intestino

ESPIRITISMO 
— Cortaultas gra-

lis e sobre todos os assumptos,
|)or correspondência, com $joo ae
6cllo para resposta — Acre 69.

5008 a) J

TPSTOMÀGO — Cura rápida e cer-
.Ul ta «lc qualquer mal do estorna-
so ou intestinos, na "flora Brasil ;
largo do Rosário 11. 3. (5Q*1 °) J

PENSÃO, 
cm casa ile muito respcl-

to e asseio e lendo uma famosa
sala de frente e mais ->m quarto, en-
contila-se na travessa Vtsconde U.
raná 3. esquina da rna Senador Ver-
gueiro? (5i 14 S) J

"ÜINADOS — Flores imitação bis-
S civit; vendem-se coroas, cruzes,

<lc plantas c trepadeiras dc todo o
j.rcço; na toa do Cattcte 289, sob

(5037 S) J

T>ENSAO — Fornece-se farta e va-
IT riada, a domicilio, *o$ a mesa,
60$; e avulso iSsoo. Tratamento o
que lha de melhor. Cozinha dc mui-
to osseio; rua 1» de Março 11. 33. »¦•

ÍDIANOS — Afinam-so por 6$ c
X concertam-se por preços 

-baraiis-
«mos; recebe chamados a rtia, Io
Hospicáo 169, loja, papelaria rcixoi-
ra, próximo á rua doa Andradas.

C4207 SJ i

Z, pro.—~- --- .
jt'J. no.-Vrecebe recados na loja -Ie
nianos Bcvilacqua, rua do Ouvidor
11. 145, reside rua Uruguay 381.

(S 4*<>o) R

EMPRESTA-SE 
dinheiro aob liypo-

Cliccas du prédios _cm_ boas con
ua rua de S. José n. 4-1.

(36ja S)

EpeXCKt.I.EXTES aposentos com

gtlifica e confortavei-s installações pa-
ia cavalheiros e casaes. Rua das La-
ranjeiras, 346. Tel. 5681 _; R 46°-

X;«ISCADA 
— Vende-se, barato, uma

li de peroba e de volta. Um fosao
lienv.eno 2 um portSo de ferro, limo
cm bom estado; á rua Paula Jrcita*
«. Co. Copacabana. (R 4094) a

T»RBCISA-SE de um bom quarto
X cora ou ecm mobília, independeu.
te. em casa de familia, prefcriiulo-5e
nas ruas da A»'emlilái, Corioca, t>e.e
de Setembro, Uruguayana ou Aveni-
oa; deixar carta na redacção com as
iniciaes A. S.  (4954 S) R

T1IAN0 — Compra-se um,-grande
X modelo, de bom autor; riw Luiz
Barbosa n. 98 _ Villa Isabel.

(4949 S) u

_¥-_? «s_sS
ati, de 1 as 4. _____—-_

DR. SÃ A6UWR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO -_T_'GAD2Itr
INTESTINOS — RINS — PÜI»
MÕES, etc. Consultório 1 rua Ro-
Sigo Silva n. S. ,'1ü**\ 

*fJ*'
Cent, Das a ás 4 hora-. Kcsidcn.
ciai travessa Torres n. 17. Tel.
4.2CS. Central O »59*-

,,:.ra o diar;nosti-
co e tratamento
b.s doençar- do es-
tonuigo, intestinos,
figado, pulmSes,

ossos, etc., pelo
DR.' RENATO DE SOUZA LO-
PES Preços módicos. Rua 0^0
José, 39. da. 2 ás • («."nos as

quartas-feiras). A 
xo'

mn
coração, rins

tJ.-tiUism/» — Consultas com-
ESptritlSRlO plctamcnte gra-
ti». Traves» da Luz n. 4, sobrado,
Haddock Lobo. Segundas, quartas e
sextas-feiras, das o da manha às 4
da tarde. Casa
vel. Trabalhos,
dade.

do familia respeita-
com toda a serie

(4951 S) R

massagens, etc. In-
stituto. Physiothcra-
pico do dr. Gustavo
Arnibrust. Docente da
Doenças do estômago
neurasthenia, artbri-

tis.no, obesidade, diabete, etc De

7 ás 11 da manhã. Rua Senador
Dantas, 48. ll> 1_L5

ÜrvirÒr^ * CÒLCHOARIA
MO V 1-IOdO POVO e nos sub-
urbios, a casa que maior so-timcnto
«m de moveis novos, "c usados, co

suas offichas! tambem -se encarre^
de reformar '0»_m.e3,!'oaÍ»in,rU.1-8« -
Maip^ii. SOS. Tcepli. Ygg^ -j

"'"" . .-' ;; E Cardoso Ju-
Veterinário „;0r, do r«titu-
to Paste - especialista nas moléstias
&"_£.. Consultas* *gg*9gg
u. H-___l_____" "¦*• Tcl- *95 '

Cachorrinhos""pâ«níavai

ALUGA-SE
O predio da rua Moraes e Valle

n. 5, todo reformado de novo; as
chaves estão na rua da Lapa n. 75,
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rndrigo Silva n. 26, i" andar,
com õ sr. Souza, preço commodo.

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis T-niuí.' bh-
tencourt, parteiro, cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
daí vias ur-inarias e gcnilacs da mu-
llicr. as metrites, os corrimentos ute-
rinos c vaginaes e- regulariza a meus-
truaçâo por processo seu. Applica o
606 e 914. eom ou sem in-ççcac.« e
esta sim dór. trata ao diabetes,

hérnia (quebradura) sem operação.
Consultou Perleitamente JPP"^
do; rua Rodrigo Silva n. =6. "'1''.'
na da ru» da Assembléa, das 1; as
i da tarde. Telephone jsir; residej;
ciadá rua Senador Euzebio 34-*.. ton
«ullas graU»_ "9"7) }

9, Largo da Carioca, ç)
(Grande a.-niazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, caipas para

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de o,(io e 0,70, a 3$5oo e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, u"o$ooo e no$ooo; capa-
chos de un c mi.io a S$ooo e
9$ooo.

Souza Baptista & C

ClllüRGIÍO DENTISTA

no tratamento áa tubetcittòse
comprovada exeíce effeitos re-
troactlvos sobre a infecção ate

-' um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
de Koch- até supprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
é recontmendado por summida-
des médicas brasileiras e es-
transei-as-:

A' venda cm todas as boas phar-
macias e drogarias do Brasil.

-" ~—"t

Adelaide Cordeiro Cor
rêa e Castro

(BELLINBA) _
Hilário Corrêa e Castro
filhos, Adelaide Cordeiro
filhas, dr, Mucio Cordel-

ro, Adclia de Si Corrêa e
Castro e filhos, penhorados,

agradecem a todos que acompa-
nliaram os restos mortaes. de sua
extremosa esposa, ,ma£_.fvfc__"
mã, nora e cunhada BELLINHA,
e convidam para assistir á missa
de sétimo dia, que será celebrada
amanha, sabbado, a8 do corrente,
ás o horas, na egreja de 8. íran-
cisco «Ie Paula_ 48!4_i

Coroas e palmas
de flores naturaes

recebesse encomraendas para finados.

Casa Arte Floral
Rua da Assembl-a 113. T-lepb. Cea-

Francisca Cândida de
: Magalhães
-C(asirniro"de Magalhães,

Antônio e Álvaro- de Maga-
lhes, Antônio e Manoel da
Soitza Guerra e Álvaro Ma-
chado e mais parentes, es-

posa c filhos, irmãos e.Pr""°,Sa
sempre lembrada e 1u"'da*;R_™-
CISCA CÂNDIDA DE MAGA-
LHAES, convidam os seus,j)arcn-
tes c amigos para assistir a missa
de trigesimo dia em suffragio de
sua almas que será celebrada ama-
nltü" sabbado, 28 do corrente, a»
8 1I2 horas, na matriz de t>. jose.
Agradecem antecipadamente poi

«.-a de religião. J *34°

José Ribeiro Nunes
Júnior

Josí Ribeiro Nunes e fa»
milia, agradecem penhor*»
dos a todos os parentes ¦
amigos que acompanharam oa
restos mortaes do seu In-

e-uueciveí filho JOSE' RIBEIRO
NUNES JÚNIOR, e a todos con-
vidam para assistir uma missa da
sétimo dia que, por sua alma, será
celebrada amanhã, sabbado, a8 do
corrente, ás 9 i|a horas, na egrej»
do Rosário, pelo quo antecipada,
te muito agradecem. R 493S

I

Carlota Faria Pinheiro
IRMANDADE DE NOSSA SE-

N.HORA DA SAUDE

ÍDe 

ordem do irmão prove»
dor, convido os nossos irmão»
e irmãs, parentes e pessoas do
amizade da nossa fallecida ir-
mã CARLOTA FARIA PU

NHEIRO, para assistir á missa que,
pelo descanso eterno da sua alma,
será celebrada amanhã, sabbado, 2S
do corrente, ás 9 lioras. nesta capi*»
Ia. ficando desde já agradecida.

Consistorio, 27 de outubro de
1916. — José Serpa Monteiro /*>
ttior, secretario geral interino.

49*3 J
Il-lll >¦ II »

I t

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam cm poucos dias as moles-
tias do estômago, figado ou mtc3-
tino. ...

Estas pílulas alem de tonicaj,
são indicadas nas dyspepsias, pri-
sões de ventre, moléstias do fjga-
do, bexiga, rins. náuseas, flatulen-
cias, máo estar, etc, São um po-
deroso, digestivo e regularizador
das secreções gastro-intestirtacs. A
venda em todas as pharmadias.. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua
O. Dias, 59. Vidro i$500, pelo
Correio mais 300 reis. (A 13D4

209,

para lavar cães
de too. Destruidor da tarna. car-
íapatos. e putgas- vejiffcr.se itus mas

..... ...- 38.
Jí""1^-' fi. "«, de Setembro ns. 3Ouvidor 63, 7 «"¦„*; ,",4 ,1, Alcn-
e ,5i, Cattete 9". _• >°,e.^ ¦
car n. 3-

Hospicio H4. üqnçalvc.. Bias

(1335 S) A

PIANO 
«—. Compra-se um. Rram.c

modelo, de bom autor. Trata-se
á ma Luiz Barbosa 93 - Villav-Isa-
¦bel. (474J S) J

ITtOGüKS 
-. Vendem-se novos e

! usados, na rua General Câmara
<v no. (S474S) «l

7ÍÓÜIAS DK ZINCO 
"

PENSÃO 
farta e variada, feita com

máximo asseio, fornece-se ri niç.ia
e a domicilio, em casa de família,
na rua Júlio Cczar n. fis. =" amlar^

, Vendem-
V se 5 desterro zincado, medindo
3tn.X66, nSo tem furos; rua Nery
hiiheiro 106 (Estacio dc SS), das 8
ús 14. ti» 470S)"¦

RAMOPHONESE CHAPAS -j
Trocam-se de $300 a 2$. Vendem-

*c de $500 o j$. Compram-se usa-
«Ias. Concertam-<3e gramopliones e
ve.ukm.se a 20$, 25$- Compram-se;
rua Uruguayana 13*. (462° ^) J

COJíÒRUHkVÁ 
— Cura certa, ra-

pUh c inotfenjiva; "Flora Bra-
bíI": Virgo do Kosario 3. (5Q'9°)J

GALLINHAS 
c pintos, diversas ra-

ças e uma chocajeira — OAMcte
a. 2-9. (S"7° S' s

HYPOTHECAS 
fazem-se stm com-

missão, na rua Dr. Rodrigo dos
Siritos ;6, das 10 ús 12 e «Ias 17 as
19 lioras. (S4792) K

VPOTHECAS sob predio a 10 e
ia g|" 00 anno, adeanta-se qual-

twr quantia para os mesmos; mfor-* ijo Alfândega, i» andar.
(-»*-0) J

T»ENSAO — Fornece-se de I* or-
X dem; á rua da Alfândega n/-«J
3o anikr_ (4494 S) M

PENSÃO 
de i« ordem, farta, varia-

da e com toucinho; dá-se á me
sa e o domicilio;
Lobo n. 23 • Tcl.

Consultas grátis |
dc Medi-

operador

Br. MJarÉBS-
iWMÈ&ir^íWS
Uira, o13"»"» Tm*. rap ío na go.
r^rhia0 sypV.Fs.Xdt""'. *M.<norrhea, 5yi'«i." . _' .. gctcmhro«ÍWVAtV «8. Tel.
ubt, Villa

Bittencourt, di FaciiMadc
cina da Bahia, m-d""» e
especalista em

moléstias dos Olhos.
ouvidos, garganta*

nariz o doenças nor-
vosasm

Todos os «ha--. u.i» 3 á» 6 horas
da tarde. Rua Rodrigo Silva n. *6,

consumes dessas espectalidato. g) }

—Cura
garan.

 tida

tanS'trm^,.'n3Ç3rf

sexus ' ¦ ¦ «.->-_

mm bo mmm oi._.
BESTIVO EDO SYSTEMA Hh MORPHEAULWIIiw a.__,„_«,M _>. j. -„r,,i.,vi lisa. maculo.HflPfj DR» REMATO
lOaü DE SOUZA LO-
PES, dooenio na Fa*
oukSade, Exames na-
los ralos X, do esto*
mago, Intestinos, oo-
ração, pulmões, etom
Oura da asthma. —
RuaS. José 39, de 2
ás4, (menos ás quartas-
feiras). Qratis aos no-
br es às 12 horas, (-a 397

RUA MARECHAL FLO-
RIANO, 209

(Em frente d Lighl)
Extracçijcs dc 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-
rõns, dentaduras sem chapa, appa-
relhos fixos c todos os demais
trabalhos, por preços módicos c
reduzidíssimos, com material de
primeira qualidade e garantidos.
Acccita-se pagamentos cm presta-
Ções' .
Consultas, das 8 as 5 «Ia tarde

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-IIERPETICA)

Approvada e premiada coin meda-
lha dc ouro

Infallivcl nas empigens, dar-
thros, espinhas, friciras, sarnas,
lepra, comichões, eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 43, e Sete de Setembro 8i.

U99 J

x-enigna Reboredo Es-
cobar

M. «Escobar e filhos, Ma-
noela iReboredo íillios »
genros agradecem aos pa-
rentes c amigos que acom-
panharam os restos mortaes

de sua idolatrada esposa, mae, ti-
lha., irm3, cunhada « tia, Bh."1*
GNA REBOREDO ESCORAR, e
novamente os convidam para as-
sistir a missa de sétimo dia, que
mandam rezar amanhã, sabbaüo,
:8 do corrente, ás 9 horas, na
egreja de S. Francisco de Paula.b R 47*9

Júlio d'Albuquerque
Silva Souto

1

a i?8oo, piai.ua a 9?ooo, briihan-
tes, prata, dentes usados, em qual-
quer quantidade e aos melhores
preços da praça; na rua Uru-
cuaj-ana 77. loj» de pu«ves-

4283 J

FINADOS
Roupas pretas, Chapéos. Gravatas e

mais artigos para Homens,
Rapazes e Meninos

A PREÇOS BÁRATISSIMOS
Casa Rio Triumphal

56 — RUA DÕ"ÕÜVIDOR — 56

.... rua Aristides
¦58a, Villa. _"- j>(3361 S) R

PENSÃO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero e umbem for-
nece a DOMICILIO; Rosário, 10-,
i» andar. (líio S) B

PARTO 
SEM UOR — Mn«« M:

lieni, diplomada pela Façuldaiíe
de Mclicina do Rio. participa as
suas clientes que acaba ÔX fixar «ua
residência, í rua da Lapa n. 60.
Tel 5228. (2144 a) J

PREDIO 
para pensão ou família de

tratamento, desoecupa-se por lo-
do o mez de novembro. Informações.
á rua do Rezende, 89. ou na Acade-
mia de Commercio, cora o dr.se-
cretario. <G 3»4) °

D E M TISJA^
DENTISTA

R. Baldas Von Fliinckenstei**
Esp. em obturações a ouro, pia

tina, esmalte e extracções com
-¦ tamente cem dor; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preço*,
reduzidos. Garaute todo e qual-
oucr trabalho e acceita pagatnen-
tos parccllados. Das 8 da manha,
ás 6 da noite. Aos domingos sc
a- '• ás 1 horas. Etia Marechal Flo
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

Moléstias das senhoras
 Dr Octavio «le Andrdc com pra-

tica dos hospitacs. da Europa, evita
a graridez por indicação- scienutica,
<em prejudicar o organismo. Hcmor-
rhagias, suspensão, eic. Iftsidcncia e
con!.: rua Sete de Setembro n-, 1S6.
sobrado, das 9 a» n e de 1 as I.
Teleph. I.59I. Central. Consulta*
grátis. W 4'3-"

Precisa-se de '•uma, f"'1""'

para casa de íamilia." a rua dos

Araujos 2. (Conde Eomfjm). m
siiba cortar c co-cf bem, P"

quíquer figurino.."^>=nto^r
diária. -.:¦„¦

TlilTUBijjjllA
nos de contrato; o. motivo e o

dono ter que se retirar por doen-
rua Sete de Setembro i|3^

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS. pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
4741 J

Elixir de Pepsina
Composto

(C*ro-ii'iií«*. Rhuibarbo, Catumba
e Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado e premiado com me-

dalha de ouro. F.fficaz nas digcs-
toes mal elaboradas, dyspesias, vo-
mitos, eólicas do figado o intes-
tinaes, inappetencias dores dc oa-
ucça e vertiger-s. Vidro 2S000.

Dspos.iíos: Droganns tPacIteco.
rua dus Andradas, 451 CarvaHio,
1° dc Março, 10; Sete de Setcm-
bro ns: Si e 89 e Assembléa.. 14
Fabrica: Pharmacia Sant03 Silva,
rua Dr. Aristidcs Lobo n. 2-9.
Tclepbone n. 1.400, Vüla.

(3007 '

i O dr. Ildcfónso Souto e
senhora, dr. Sabitio Souto
e senhora, Frederico Souto
e senhora Agnello da Silva
Souto, José da Silva Souto,

Anna Carolina Souto Vieira e seu
marido Antônio Luiz Vieira Rita

Josephina da Silva Souto, doloro-
saraente compungidos pela morte

prematura do »,}»'''*', n\r{
mão e cunhado JULIC» D ALBU-
QUERQUE SILVA SOUTO, na
cidade dc Alagoas, mandam, hoje.
sexta-feira. 27 do corrente, as
o 1I2 horas, rezar uma missa em
«pouso de sua alma, na egreja
de S Francisco de Paula, pelo
que convidam os seus parentes e
amieos a assistir esse acto dc pie-
dade christã, «t8-1 »

Tacintha de Freitas
Francisca Chaves Louza-

da Castanheira e sobrinhos
participam-as pessoas daami-
zade, que á missa de sétimo
dia por alma de sua saudosa

irmã c tia, JACINTHA DE FRM-
TAS, será celebrada amanha.sab-
bado «28 do corrente, as a horas,
na egreja de S Francisco de Paula

gratos se confessam. K 499a

D. Maria Eduarda de
Soares Seabra
Fernando d* Ávila e f*-

milia convidam as pessoa»
da sua amizade a assistir á
missa de 7? dia que, por
alma de sua finada mae

adoptiva e tia, mandam celebrai
hoje, sexta-feira, 27, ás 9 horas,
na egreja matriz de Santo Antônio
dos Pobres, agradecendo desde J»
a sua assistência a este acto d*
religião e caridade. (5139

José Ribeiro Nunes
Júnior '

Os amigos c companhei*
ros de escriptorio do fina-
do JOSE' RIBEIRO NU-
•NES JÚNIOR, mandam re-
zar hoje, sexta-feira, 27 do

corrente, uma missa por alma da,
quelle finado, na egreja de bno
Francisco de Paula, ás 10 horas-
para esse acto de religião conv»
dam todos os seus amigos o pa.
rentes. 4»'7 S
MKBi____3__aa-_-- "-m
Viuva Corina Ramos

de Faria
Virgínia Maria iRamos, ca-

pitâo de fragata Carlos Ra-
mos e familia, Oscar de Fa-
ria, Carlos de Faria, Agrip-
pa de Faria e familia, Hei-
tor de Faria e familia (au-

sentes), viuva Georgeana da Mat-
ta, dr. Wladmir Matta e familia,
Ophelia Matta de Andrade Couto e
esposo,. communicam o fallccimen-
to de sua idolatrada filha, irmS,
mãe, sobrinha, tia, cunhada o pri-
ma e convidam os seus parentes e
amigos. á acompanharem os seus
restos mortacs cujo saimento terá
logar hoje, sexta-feira, 27 do cor-
rente, ás 4 horas da. tarde da rua
D. Maria Angélica u. 47 (Gávea),
para o cemitério de S. Francisco
Xavier c por esse acto de caridade
e religião se confessam cternatiten-
te gratos. (S'4*

i

ça;

—Cura
reslria-

dos.
o-n»npaç.'.cs .com febre bronchites e
astlima: Preço i$ooo. Deposito:, Phar-

Rodrigues, rua Marechal F.o-

CIMAURIA
macia
riano ti* 99* (3751 S) R

Perolina Esmalte

ROMANCESguez, dc bons DENTISTAS. 
Não ha caso de in-

flammajãò posL-opcntoria. fazen-antigos, em portu-
autores, compram-1 —- ..— .

ã_S£ ?' ' V^ww*
Local Àncstlie-

ia poderoso
(S 4U<3). s

 Unico
preparado

nue admire c conserva n belleza da
pelle. approvado. pelo . Instituto de
Üelleza de Paris, premiado na Lx-
no ção de Milano. Preço« 3$ooo. PO
DEC ARROZ PEROLINA. suave e
cmbellczador. Preço 4-. Ex jam es-
tea preparados, á venda em todas as
pcrfimaVias e no deposito deste e
de outros preparados, a rua Sete de
SetcrauíO S. *»». sob- «8s &' *

Papelaria, lyptsgraphla.etc.
ap.
umaVcndc-se uma m:\china de

... de to cent. de. boca,
nrén«a de Stercotypia. e uma ma-

E de impressão L^:*™
condições. 120, rua Camenno.

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattcte, 7,
que entrega os moveis na t* en-
trada de 20 "I" e os seus preços
são báratissimos. Cattete, 7. tele-
phone 3-00 Central¦ (S 2041

COFRES
Vendem-se superiores cofres á

prova de fogo de ijoSopo para cí-
ma. Não se temem rivaes. Kua
tle S. Pedro n. 180, próximo ao
largo do Capim. J ________

CACHORROS
A lepra, sarna, rtafeira, darthros e

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavallos. gatos e
nas varias esot-ries de gado. s..p cura-
das com o "Sabão Doüite". Lste sa-
bâo mata os piolhos, pulgas, bernes,
bicheiras c 03 carrapatos nns aniniae=.

Lata sSooo, pelo Correio. 15000..
Não se acceitam sellos nem estampu
lhas. Pedidos u rercstrel'o * 1'ilho. a
rua UriiRirayana 66 c avenida Passos
106. Em Nicll.eroy, dronaria Earcel-
los. O 4347)

Major Heitor de
Toledo

fi* ANNIVERSARIO) .
Alice de Niemeycr, viuva

do major HEITOR DE ro-
LEDO, e demais parentes,
fazem celebrar amanha, sao-
bado, 28 do corrente, na

egreja de S. Francisco de Paula,

áf 9 horas, uma missa pelo seu

i

SITIO

Moveis novos e usados
Compram-se' avulsos, guarnições

completas, tapetes, melaes. louras,
etc. Recados por e*cripto a Pm*
to de Andrade, rua. Marechal FIO-
riano n. 138. casa de fumo*.

397.1 X

Aluga-se para triação, cereaes e
habitação de familia, com grande
terreno e grande casa, por 100$
mensaes,- está aberta, a casa e
procurar Nalividade, á rua Had-
doei: Lobo n. 61, no Realengo,
«1 minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
a 26, t* andar, cota o tr._Souza,
dai u ii 4'korw

UM CAVALHEIRO
que durante iS annos soffreu de
bronchite asthinatica, tendo-se
curado na Europa com a receita de
um medico allemão, envia gratui-
tamente a copia da receita a quem
a pedir por escripto, rcmetlendo
enveloppe com endereço para re-
sposta. Dirigir carta a Américo
Silveir». i rua, da Relação n. 3.
Ri_, -CS S8S

Manoel de Barros
Taveira
R. I. P-

Lúcia Adelaide Taveira e

^p^èr-^mtsl
TAVEml 

'§? 
Ks' dí «"d";

Mri, h°nJCi»re 
ro-de su. residência,

saindo o l'1.etron",,tl- n, 3l para

0 
n" convites especiaes

LOTOS
Cuidado com os intrujões
Os proprietários da Cusa
das Fazcudas Fretas, ton-
do subido nue contluúa a
exploração do credito do
noiuo de seu estabeleci-
mento por parte do indi-
vtduos suspeitos,, avisam
ao publico de que a Cos»
das Fazendas Pretas não
te_i ostentes d» lutos e nao
mandu seus empreendo* a
domicilio — sem recebo*

pedido para tal fim.
Meras exploradoras e tam»
oem suspeitas suo aqueüas
que se apresentam como
antiKas contra-raestras da
Cas» das Fazendas Pretas.

PEDRO S. OUE1U0-
& IRMÃO

Tel. C. 191.

COZINHEIRA

FINADOS
Mme. Caldeira de Andrada

participa aos seu3 amigos e fre-
guezes aue tem em exposição ar.
tisticas coroas de biscf.its, desde
2$ooo. A' Jardineira. Rua Víj-
conde de Itaun-, i< 3 « *•

Precisa-se de uma perfeito, dé
forno e fogão, brasileira, de còr
branca, que durma no aluguel,
para casa de familia de tratamen-
to, paga-se bem; na rua Andrade
Pertence n. 26. Cattete. 3973 I

1ÃSÃS PEQUENAS
Alugam-se pequenas casas, com

dois quartos, duas salas, coz-nh»
e quintal, installação electriea, Hy-
gieiiicaracnte construídas, com
bondes á porta, logar salubre, por
módico aluguel, a Villa Rosa. a
rua Bella de S. João n. 25* Ai
diaves na quitanda n, 257 da mes-

i m rua. <a'*«i *«J

:':-' .i "i-i-»'-:-£>«- -ii .-...-.««:;.¦ -—.f«.ií_-«>
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Moveis a prestações
Suerem 

vv. eex. comprar mo-
em melhores condições e por

preços baratissimos. pois visitem -a
Cata Sion, na rua Senador Euze-
Mo ns. 117 e 119, tclephone 5209
Norte. (S 304a

IR. ROMMEUJ
Professor I ainda mora na praça

Ha Republica n. 84. Attende seus
clientes, das 9 ás 11 da manhã e
da 1 ás 6 da tarde. Prata da Rc-

Íublica 
84, esquina Senhor dos'assos. 4031 J

Médium Spirita
Rua Fernandes, 8.

Ramos.
(4200 J

CAVALLOS
Vendem-se 3 magníficos cav.il-

les árabes, ouro sangue, para re-
prodücção ou para trabalhar em
circo, pois são amestrados em alta
escola, Trata-se ne Theatro Re-
publica. (R4720

F0GÍ0 A 6AZ
- Vende-se um novo .com 4 fogos

e dois fornos; custam a£8$ooo"é
vende-se por- 150*000; no Boulc-
vard de S. Christovão n. 70,officina. (492a J)

RAIZ DA SERRA
ACÇAO ENTRE AMIGOS

. Fica transferida para .0 dia as
3e novembro a qtie devia extrair-
se no dia 28 do corrente.

(R5001)
NEüRASTHENIA

E HYSTERIA
Tratamento por processos espe-

ciaes, Dr.. Herculano Pinheiro.
Cens. Uruguayana, 105, (das 16 ás
17 horas).

PADARIA
Proprietário, dispondo de um

grande armazém com forno, aluga
com contrato ou associa-se a um
pratico que tenha algum capital 1
informações, rua Barão' de Ubá
n. 162. R 4988

TERRENO PARA HORTA
Aluga-Se iim em Santa Crus, tio

logar dos- "Cajueiros; rboa "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 "aò mercado os produetos co-lhldos. Trala--se flav rna.Dr. Felip-
pe Cardoso 11. 30. (R 4604

BANHOS DE MAR
Aluga-se em Paquetá uma casa

completamente nova com duas
salas, jtres quartos, cozinha, etc,
á Praia Comprida n. 11, por seis
mezes,'por'jio$oòo mensaes. ¦

(R 5008)

Alugam-sc duas. na riia Palati-nato,- ns/ 29 c 41, limpas, bem mo-biladas e com poas accommoda-
çõe3 paia familia. As chaves es-
tão na rua Dr. Porciuncula n. 29
e na rua Souza Franco n. 57, emPetropolis. Tratam-se na rua Ge-
neral Câmara, 76, loja, Rio.

(4»95 J)

Marca
*

Registrada

GARAGE AVENIDA
. -, Reputada a 1* deita capital .

Auto de luxo pata casamento» e
puieio»

ESCRIPTORIO i'

Avenida Rio Branco, 161
Tel. 474, Central • —

GARAGE E OFFICINAS
Rua Relação, 16 e 18

Tcl. 2164 CentralRIO DE JANEIRO

JARDINEIRO
Vem hoje, sem falta, impreteri-¦vèlmente, c urgente. Céo T>.

(R4D43)

ÍBa¥aY*i7*í!NO JOGO
Ler sabbado os folhetos

sensacionaes sobre o assumpto.
J. 5073

SPIUOCHETINAU
Poderoto ilnipnliiii' 

"ilu ' 
iHnjpiir

asiorrfbmkbs enrts da morphés, ooen-
ça» da pcl>, «jrpliili-, rheumntiímo
oneo e niinclílar, ? fistulas. cancros,
nlceras, fcridais,; bocibas, corrimentos,
«eten-a. A SPIROCHETINA, das.
coberta .pelo Mbio Dr. MBiiam Gre-
en, esri abiirmnclo o mundo medico
do Brasil e estrangeiro, com as suas
caras milagrosa» 1 Drogaria Granado
lt Filhos;-rua-tUniBüayana 91, ílio
de Janeiro. O 49*9)

MU
¦ 'Aluga-se ou arrenda-se uma mai

gnifica casa,, eom bons commodos,
toda reformada, com- installáção
electrica, água -em abundância, á
ma Parahyba; 7, próximo á Mariz
c Barros.

Para informações á mesma rna
Parahyba 3, onde se- encontram ¦ as
chaves. - (4122 J

PHARMACIA
Vende-se uma, pequena, bem

sortida, bem descnibaraçad», bem
próxima ao centro. Tratar á rua
da Assembléa 34, drogaria.

(-1933 J)

Aos doentes do estômago
quê no» mandarem o seu endere-
ço, acompanhado de iim sello de
100 réis, para resposta, indicare-
mos (rrátttitamentc, o unico meio
para obterem uma cura vendada-
ra e radical. Cartas á redação
à'A ' Abelha, Vilia Ncpomucèno,
Minas,

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia. de trata-

mento a esplendida casa. n. 46 da
rua Voluntário» da Pátria. Pode
ser vista todos os dias, das 10 ;ii
12 c das 15 ás 18 horas. R 4924..

Ouro a 1 $850 a gramma
PLATINA a 8S000

prata, brilhantes e dentes de den-
tádurns velhas a 500 rs. cada um,
Av. .Centr-1 105. _ (SS058)

\WFmfWmVW9watm

LETRAS 00 THESOURO
Notas da Caixa, prata, nickçl,

compra-se c vcnde-sc-; casa Reis,
rua da Candelária 32. . (R$009

fFRUCTflS:
doBRRZIIí |

¦ -.-. Fxtra Ymü

A. venda em Ioda a parle e
I* nc

DEPOSITp E tSCRlPTORIO
JRua da Assembléa, 2L

RIO arz JANEIKQ

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho-

lino, as tinhas adquirem um lindo
brilho e excellente côr rosada,
que não desapparece, ainda mes-
mo .depois de lavar as mãos diver-
sas vezes. Um vidro, i$soo. Re-
mette-se pelo Correio por 2$ooo.
Na "A" Garrafa Grande", rua
Uruguayana . a,. 66. (J 4346

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas,

para o aproveitamento da platina
existente nos dentes artificiacs;
na rua Uruguayana, 3, sobrado,
com o sr. Antônio. J 5017

PIANO
Precisa-se comprar «ma bom •

perfeito; na rua da Alfândega
n. 124, loja.- S 4127

BANHEIRA
Vende-se rpia nova esmaltada,

a rua Buarquc dc Macedo, 71.
(S 5048)

AFRICANO CLARIVIDENTE
Trabalha'. pelo verdadeiro sys.tema dos indígenas, desconhecidono Brasil. Realiza todos os tra.balhos por. mais difficeis que se.

jam, obtendo tudo que desejam,
__?™.o:,«,sam*ntos, paz no lar.-difficuldades na vida, atraio»commerciaes, e também trata <*•
2!mCSCIU*Í. mo!cs,Í!ls. Por mais re»Beldes. Todos os trabalhos si»feitos rapidamente. Consultas po»esetipto, io$ooo, com direito aum talisman scientifieo e podero-so, do gênero africano, para re-solver qualquer assumpto. Con-sultas no gabinete, com direitoao mesmo talisman, 5.1000. -f0>
dos os dias. das.8 ás 17 horas, Arua Iguassú, 324.' Madureira. com
o sr. P. Machado. R 5007

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino 4».Tem grande armazém e sobrado

todo restaurado dc novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
de molhados, nesta- mesma rua,
esquina da ladeira Madre de Deus.
Aluca-se barato.

ODEON
COJ*_3 - Supremanota dearte no mais admirável oonourio

Vindo fazer a comparação dos trabalhos das duas mais afamadas artistas do cinomatographo
3_C_3HarXO__C_sl3_il_Z e 33_3.*E_TI2NTX

. Que todos apreciem o trabalho estupendo de

! • FRAN CISCA

Companhia, Cinematographica;
Brasileira

PínâlUlonSàt^hAlli SI a duquezado bal tabarin
I I Id IWI VI IIVI I VI I I ® Fron-tron... 8TEFI CSIULAG

cm uma nota do BELLO, do SUBLIME, no fllm

TIGtRÉ IRE AL
O gra.idioso romance em 0 lonjms actos. Historia de sedueção, ii

do amor, dc marlyrio »

BERTiI
f'*"' ¦ B-f^^^li P^'-' /a artista euja sensibilidade commòvo o seduz, no fllm

CULPA ALHEIA
romance de sentimento e de poesia

Trabalho que excita e sensibilisa

QUEM VENOBMA' ESTf3 CONCURSO PB ARTIii IU BBL1.jMZA. .7
AVISO—Funcclonando os dois salões simiiltanetimento, nào haverá dentar,,, e para commodldade do pubiico

publicamos o seguinte HOIVARIO : t hora - 1, ÍO - 2,t>0 - 3 horas - 3,40 - 4,20 - 5 horus - 5,40 - 6,20 - 7 horas -, 7,40
- 8,20 - 0 heras - 9,40 - 10,20 — 11 horas.

OS PHOGKAMMAS MAISCHICS E DK VALOR: No ODEON. So liem que teuhnmos
om ati.ck os mais lindos filma, vnmos protelando a sua exhibiçao, durando por uma se--
mana os nossos programmas, pois que u*i*»lm o exige o publico, em enchentes suecossiva*»
que duram os *et<> dins. l-.stá claro que mio seria possível conservar na tela por uma
semana qualquer film vulgar...

f THEATRO REPUBLICA 
EmSnvê,,a&o.

1 Grande.Companhia Italiana de Operetas CARXMBA-SCOGXAMIGLIO
Director artístico: | iMreeeiVti niuslcil to

tav. KV 1<Í0 VALIiB_| Maestro BtSL_EZA
HÔJB-f réoita extraordinária és 8 3/4 • XX O «T ES
Continuação do. prandioí-o êxito de lióntemcom a deliciosa opereta em 3 actos

Brilhante desempenho de Walter Grant, Cav. Enrico Valle, Nely Garry»
Luigi Consiilvo, Adela Burratelli, Mina Zanaroü eGionni Podei-sai

A mais «leslanilirunto niontiiKcm >\íê liojo <l-tdi» a .-sti» opereta
__V MJMl.UuSOÍOltPO . OKAL E 1>13 IIAIbAO >8

A seguir ADIilO GIOVINICZZA, cstréticli, prlma-dointt MAHIA IVANIsI
oMAICSTKO UNltillO GIÜSH

I
_. |

Amanhã—A Duqueza do BáT Tabarin — Domingo: Matinée ás 'i 1(2 |
Os bilhetes ú vendi puni todos os espootiiculos até domingo. Pi-oç.-c C.uii.irotes e frizas, È"

J; «fameulls», 5$: cadeiras,'-»; balcões de 1-, 5$: balcões de 2-, HJ; galeria nuraoradi, 2* 1
entrnd i geral, lí 0). Bilhetes á voiida no snguào do «Jornal do Brasil.; dns 10 ús 0 da tardo m-
e depois no thotitro. ... g"~ '.iir»fliiafiaiiiiii.iiiN^
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CINEPALAIS
le Cinema du Grand-monde

ío Clnoma dea Célébrltêa

__i1 ¦

o suecesso estrondoso que conquistaram
hontem as primeiras exhiblções do novo
projri-amma vilo de certo repetir-se hoje
em honra da obra-prima que otti-recemos

ao publico, como .,
I" rilM DA U055A SERIE "TaraMPH-I,"

THEATRO LYRICO
RUA 13 DE MAIO—Tel. 5990, Cent
GRANDE COMPANHIA ISEAELI-

TA H. STARR
Administração de Marcos Strelt

Secretario I, Fraiman
GRANDE FESTIVAL

Em homcnàffcm á grande artista
Sria.-'A1.BERTINÀ SIFSER

Grandioso Festival
Km honra e beneficio d'n epph;nli;la

actriz Albcrtlna Silscr

Hoje-de'7,9?l 0utubro "Hoje
Represcntar-M-á r°la- 1* vez no R-.o

de Jn"e'ro o melodrnmn

DUS 6EILICHE LIEO
(O HYMNO DE DEUS)

Protagonista AI.BERTINA SIFSER
O espcctaculo começará üs 8 c 45

em ponto. . , _.Rimei»' 4 venda- na Universal Na-
viüation Company  Máximos Mo-
ris — Avenida Rio Branco n. 1.1.
Telephor.e 1629, Norte, e no dia ilo
csncctadolo na bilheteria do theatro.

(J 512')

THEATRO CARLOS GOMES
Empresa TEIXEIRA MABQIJES — Gerencia A. GOfUAO.-. Companhia de Sessões, do

Eden-Thoatro de Lisboa
HOJE.

A's 7 314 e
9 3i4 da noite

2-Sessõ3S-2 3ECOJ33
A'S 7 314 8

9 3[4 da noite
A KEVISTA DAS FAMÍLIAS —1t—X  GRAÇA SEM PORNOGRAPfflA

A fniitiisin-1'i-vista, em dois netos o novo quadros, original «Wescrlptoi-os portuenses Ai-nnl-
do Leito o Carvalho Ilui-liosn, musica dos maestros Carlos1 Calderon o Manoel Figueiredo

S*_^_;,_i^*i,-'^*-''-"Jl*^'_'"£'ÍU*^,i.'_;*A*_,*i"^»^'_>tó

II1•Ai mmmmmk OR
m ú_i_*_t__i__*__j-*-'*__t_-'_->¦ irrt,^^*?i**;i**ra"^~t~ *^ tti~i*^ ~fr,* r-^" i^

PIco-PIco (Com pire) — CARLOS LEAL.
Cnmlnliclro — Vitimo amor — HENRIQUE ALVES.
A Terra, Amor dos amores, Fadista, Saudade, Pastora MEDINA DE SOUZA..

A arvore, Amor dos homens, Cancioneiro, Mestre da banda, Amor louco, ELISA SANTOS
Tomam também parte J080 S.lva. Luiz Bravo, José Moraes, Plácido Ferreira. Augusto Costa, Álvaro Pe-

reira, Mary Soller, Margarida Velloso, Sarch Medeiros, Amélia Pcrry, Celeste de Oliveira, Amélia Pastichi e
Etelvina Sallaty.

Apparatosa "mise-enscéne" de JAYME SILVA
Direcção musical do maestro BERNARDO FERREIRA

Scenarios completamente novos de Augusto Pina, Luiz Salvador o Reynaldo Martins—Adereços de José
Queiroz. Guarda-roupa de Castello Branco c da empresa — Montagem scenica de C. Doca — Montagem ele-
ctrica de Louzada. .

Oplx-lfSiO da Xx7ax>rextsa,
Do "Jornal do Con-.mcrcio" —Ape.

zar de simples e pcaüemno, o < titulo
tia nova revista que a companhia do
liden-Tliralro de Lisboa, começou a
representar 110 Carlos Gomes abrange
um mundo. Um mundo de sentimen.
tos bons c ruins, um mundo dc ale.
crias e dores, de prazeres e soffri-
mentos, dc encantos e torturas. E'
cm torno do amor oue cyra o mundo.
O amor dcsdobnr-sc cm uma série
infinita de matizes. Cada povo tem

a sua maneira de ser, os sons hnhi-
tos, as suas tradições. Todos os po.
vos amam mas nenhum sabe cantar
o scu aninr c a sua paixão, com. o ar-
dor, a velicmeucia c a sinceridade <io
povo portuguez.

De faeto. deve bem comprebender
e sentir o amor que tem. na hàrmo-
nia do seu vocabulário, a palavra —
saudade — irmã seinoi do maior dos-sentiineitU.*? da alma humana. A rc-
vistn-fant;isia dos srs. Arnaldo Ifeíte
í Carvalho Barbosa, faz desfilar ante

o publico todos os amores oue a tor-
ra porttiüucza abriga, desde o amor
da aldcii. terno, meigo, simules e
tr.inqi.illo ate aos amores mentirosos
c finuidos da vida tumultuaria da
cidade; do amor honesto e puro .10
amor da ruíiaj -do amor materno, ge-
neroso c bom ao amor sublime da
patria.l

Do 
'"Correio "da" 

Manhã" 
'— 

Del
monstraih á sacledadc a razão de ser
do titulo escolhido com rara felici-
dado,' entraram os autores do "O
amor" ,1 incluir na sua neça delicadas
fantasias, que hontem agradaram mui-
to, quer 110 conjunto quer em cada
scena dc per. si. A nova peça da
companhia do Kdcn-Theatro, de Lis-
boa, aperfeiçoada no gênero adepta-
do, c uma das noucas oue nos t*"m
sido apresentadas com principio, meio
e fim. cm um enredo fácil e bem
iinaRÍnado. Iniciada no quadro "Hy-
mno ,1 vida", cila sc desdobra sem
nr<*cÍDÍtai.ôes. naturalmente com to.

das as justificativa», ot< attinpr ú
apothcose "Viva do amor", trabalho
sccnographico de grande valia. Atui-
tas das I ndas scenas sito trabalhos do
joven scenogr.ipho nortueuez Rcynal-
do Marfins, artista de indiscutível
mérito. A musica da nova revista foi
escripta pelos maestros Carlos Cal-
deron c Manoel figueiredo.

Do desempenho, só podemos dizer
bom, pe a correcta interpretação dada
pelo» artistas da estimada companhia.

DÓ 
""Tornai" 

So' Brasil" 
'— 'Tbcatro

ebeio; e, naturalmente, isso devia
acontecer, poraue a comnanliia do sr.
Carlos Leal sabe compre hender o Ros-
to do publico oue o freqüenta; veste.
cnscena, com attenção c cuidado; tem
ncssoal nttraonte e estudioso; c quem
!á vae não perde o scu tempo" nem o
scu dinlitno.

Foi o que aconteceu hontem. Os
bons artistas, liem ensaiados, bem con-
trascenados, mantiveram os seus etc-
ditos.

_T^3-{__a__^p-^^lWM*gl*''1 g**?***»* ? mmramW*
CYC10 THEATRAL

BRASILEIROPALACE THEATRE
————_.—¦ ii. -111 

'ma 
11 »¦—• f ^- 1 111 -»-_.. ¦-

Orando Oomp.inlila Italiana de Opere»
tasETtOftBVtCALE "¦

HOJEHOJE • 27 de Outubro
A'S 8 3k DA* IvOlTE3í GRANDE.RE CITA DE-jGALA A

Em tiomenagcm ao EXmoJ;5r. (iQr\'EnNADf>Ri."5l>Ei(!SANTA,-CÂ-i ,5 THARINA cao Eiímo. Sr* PUF.STDV3ÍTE DO 'PARANÁ' •¦

Dedicada ás colônias de Santa Catharina o do Paraná
Honrada com a 

''presença' 
do Kxnio. Sr. PRESIDENTE TJA RE.

PUBLICA, PREFEITO MUN-.ICIPAX. c dos Exinos. Srs. Drs.
.... TEL1PPE SCIlMIDT c AFFONSO CAMARGO

, ...' Profusa e caprichosa ernamenta_ão do theatro
MUSICA. LUZ FLORES
1* representação da NOVÍSSIMA .opereta cm 7, actos, libreto de

Cario Carctta e Lumpu gnoni, musica de Virgílio Ranznto,

nXXTXJXXXXXXXXTXXXXXXXXTX^ÍXXXXXXXXXXZXZXXX.

CINEMA; PATHE

La Legenda'." delle -Arancie
—¦—---

Época actual — Primavera
Aa scenas passam-se na Sicilia

Hoje o todas ns noites — O AMOR

Personagens: — Vera de Cha-
bly, modeTo, PINA GUIANA;
Maruzza, MARIA GIOANA; Va.
«ii, pintor. CARLO CIPRANDI;
Totó, DF.RTINI; Comadre Ceei-
lia, Angelina Rubile; Compadre
Turiddu, 1'ompcu 1'onipei; Cora-
padre Nnnzio, Eduardo Tornar;'franqtiillo, Giivwpps Mattioli; ?c-
pé, barbeiro Alfaiate, 1». Marche-
aini; O velho dl montarília, L.
Hernagoizi; O ferreiro, P. Gior-
dano; o saUichciro, II. Kegazzi-,
o droguista,' S. Prestipino; o sa-.

pateiro. E. Turolla; comadre The-
reza, E. Polizzi; comadre Luica,
A. dc Pictro; comadre Victoria,
E. Zoppa; comadre Plvilomena, E.
Guerra: comadre Nunziata,. T.
Lomgoínrdi; comadre Agnese, G.
Prcstippino; um bebedor, E. Got-
tardi; Margarida, A. Giordaiü;
Lúcia, S. Panunrio.

Scenarios dos rrofessores Con*
tri Adolpho, Eltorc * Constahti-io
Magni. ¦Guarda-roupa., a rigor, do
costumeiro Zamneroni.

No c» acto, grande TARANTELLA SICILIANA. dirigida pelo di.
rec-or chórcograplvico CO NSTANT1NO ROMANO e dan-

Eadas petns primeiras Kiilntinas — Vittotina e Ovidia Ttrnaghi

REGENTE DA ORCHESTRA MAESTRO L. RO.G
Bil-.ictcs á venda na Aven ida Rio Branco 138. Teleplione S73 '

Central, Casa' LOPES, FERNANDES 4 C», das 10 ás 6 horas da
tarde.
Preços do costume Preços do costume
BREVEMENTE: — C HAMPAGNE CLUB. A seguir: — CINE-

MA STAR. (J ..cgo)mnmmmmmMiuwmuw »——.—»—»———>¦ ¦ m .,.., —>—»—,„-.-??,

*
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Seis actos do intensa vida dramática crueí
jProtajxoiiista Miss Plorenoe Koed

Uma sublime lição de moral
Acompanhando passo a passo ns iiiachiuvellcns omblnações

5 tios jogadores pn.fl-isionuea, conheeereis a sconelha doter-
minaiite do IMilOIl VICIO — Os melhores artistas di cttsa

1'uthú collaboram neste drama
Um fllm dc alto valor podasoRio» :

in Como se educa em Portugal
O Instituto Moderno do Porto ,

4 Vistagernl—As aulas, as salns, os spoits, n instruceao
litar, os passeios, refeitórios, dormitórios etc".

JPJLTHE9 JORNAL
apresenta noticias mundinea sobrf suliindo $O duello entre duas locomotivas

FLUn(IHN£NS£ JORNAL
>] apresenta: o accordo Pnrnnii-^anta Catlia-

riiin — o i-iimpcoiinto do Remo e o
$ Juramento da bandeira pelos volunta-

rios de manobras

\

aviso : H
Esto film será exhlbldo

Somente Koje e Amanhã

_sI_^^_mS| BBsl«&ívi
^^^f^__By_V ,__M^^íÉtóP
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¦•¦__________________________ - -*•••**__

JUnll
Edição da «Caesar

Film», em 0 actos e
4 episódios

imor, seducç'0,
Mpricho, expiaçaQ

Protagonista:

flARIO B0NNARD
Rei do ii mor!

itel da elegância
Rfisnrço no quadro da vida febril contemporânea n

grando lond. amorosa de todas asidadt-s.—.E' RÓN Jü\N
que passa, o déspota dos corações, o vencodor.de tod.s as
inulh.-res o I.-.vulaco cujo EvangAiho era esta máxima cynlca
o vaidosa: «Um dia para conhecer, dou para conquistar.
um para esquecer e uma hora para substituir 1...»

Como «Lover do Rideau»:

Eclair Journal
Revista animada dos ultimos acontecimentos

mundiaes
AVISO:Domingo, a pedido e pela ultima vez

PORTUGAL MA GUERRA
Retirado do nosso programma em pleno suecesso

i_ra-r-j-___
•WV-AWrWVrY

CINEMA IDEAL
23:ÔJB- MONUMENTAL E AWtWm^ PROGRAMMA -HOJE

I
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Em primeiro logttr aponta-
mos como um trabalho dc
alta sensação o drama poli-ciai, da fabrica Corona

Films, do Turim:

I
II

Ilo mesmo programma a comediu d.......i.u
Italiana, cd.ijuj 1'iiliJ

6 PARTES
movimentadas e impres-

sionuntes
Scenas indescriptiveis do

arrojo c liYidiiciiis.
Embates cncarniçutlos

entre bandidos e homens
dc bem.

"pruvecta fabrica Le Film d'Art

SUICÍDIO milagroso
Em 2 louca» «• nril-tiraa iiartos_—- _ltlpiso .io^obro a vtila bobeuila

COMO'EXTRa"NA~MAT1NE'li — A alegre comedia dotiiestica~"dü Pathó Frères, em 3 longas
par'es *Os to.oi_x©Mis xiiio tieexxx Juízo
=e5mid¥feira"^^0^'aloiniTsom'brb da cinomiitogriiphia p.ilicinl! Pela grando fabrica

Faisif- o cAiITaO NEGHO—C longas e arrebatadoras partes, b-Transes violemos o sen«acio-
nués êUperiores ás fajanhus de ZIGUMAU, mUs einocioiiunte que as aventuras da PHQTEA.

pia_i__a_i_fl__a_____t»ai-

S - CINEMA AVENIDA - O Cinema
mais elegante

exclusi-

O Cinema
mais
O preferido pola elite carioí-a"—:Orcliestra de dimias no palao diTêspera"; flores. luzlTconforto -HD clhom. quo eshibevãmente fitas americanas, onde acitmlineiite se encontram a-i maiores novidades mundiaes

HOJE mais um soborbo o intornssànte programma novo". reappurecendo"a ri-s;ilanilesoant3 ostrella da cinematogiaphia
AlÍf»P Rraflv da D'LlJ^0 fllm- a soberana, moiga e captivante o altiva artista que dotnim, estontea e spaixona a nlaXiHUC Uittu tea-apresenta-se novamente no trabullío sem egual, na ubra prima

Os frutos do mal 
Ao Avenida todos para uiircclarom os filins artístico» « tle maior valor— Ver para cíor o, o ]ul~ar o duo

itffii-mamos - 
-

¦ Completará o programma 0 UNIVERSAL -JORNAL, contendo" as nltimas e mãiTrccentes novidades nmndiaes
SEGUNDA-FEIRA - Uma obra prima, Um trabalho attraente, um drama de â i.ii^iw_ o'lval..rnitlstico. om entrecho emi-cionanto *~" A Datallia OlleilClOSaDois corações que so amam em cmpleto miitismo ; vòm-sii e querem-se, mas a duvida fal-,is cuardar reserva o dalii a hitn-ha silenciosa, q prclto do amor... A lilUKUlUn da Universal neste t,ab'alho foi mm^^t^mím^^vS^mfllm ficara gr.vado nememorm marcando cenamente sim época, e mais, a 9' e 1«- aventuras . oi Pliiv 'AS "ori\Ks 

noh rBympa hicas j„vens MA.RIN SAIS E OLUE KiRHY no MjCliíÒNÁltí.olofesAR .V.,í.^^.*i'iÇ^.yAí.?fPeh,R

Rouiaiice de amor. aventura marítima cheio de ponpecintemocionante-; mantendo o espectador no desenrolar das scenasem continuo oxtaso até o desfecho final trágico
o amoroso

P
5
SSmm^SS^S^mssaaSB^mmEaWmTíWtsmiSSS

nriNTA-FElRA — O maisimpocenie fllm""dõ acrtialid.do a CAS Vda D'I.U.\0.

 pelasCIDO e DESMASCARANDO UM VELHAi.0
ASSOMBRADA, ou O FHANTASMA DO CASTEUI.O,

J513Õ_s-an
taS^s^á^iairA^MEi^i^-^-A^Aib^si^ •9«MCM*_«iM«r>*MMeee«99»993*_re«s8*^
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\%\ fl Para vossos o(hos ^% j?
BI lt urjLgxtasfs continuo: Wí ij
li | b CI PAUIS, kwUim 1 i

li Ia mulher de glaudio II
! 3 Vi Poderosa obra de Dumas Filho dl ¦!

1 y^ANVcVs?AtVJVV*fJWf.e' l>i í i iH _E ir Ua *

•***^*^--c_*iMj____Mea_g_____^____,__

CINEMA- ÍRIS J i™^1MJiwiffljpj__!_aylexindre
lo

f-- f

Empresa J. Cruz Júnior — Ruad.i"Carioca
ns. 49 c 51

IIOJE—Proviimos que é o melhor pro^rainma-HOJB
Com o suecnsso de hnntcm podemos affirmar :

entro os programmas, não ba um egual ?
2 grandiosos films m ditos

O ROUBO DO ARCHIVO N. 7
Bello, grande e sensacional DRAMA POLICIAL, em

4 longos netos, da fábrica (italiana) AMBROSIO
O romance de situações intrincadas e mysteriosasA Tentação e o Homem

Majestoso e emocionante DRAMA DE AVKNTU-
RAS—5 partes dc aventuras da fabrica UNIVERSAL

As aventuras as mais sensacionaes
Kxtra na matinée :
PALÁCIO DE CHANTILLY

(NATURAL). — Vingança de Blindo T 5I33

e
| Touruée CREMILDA (I'OI/ÍVI3IJFtA.

| sarojEi—As 7 3|4 e 93i4--ücoji3 I
a Primeiras representações (neste theatro. da cnfiraçadlssima f

comedia em 3 actos de Piérre Veber, traducoào Z10 do I ortugal da Silvu *

VINTE DIAS A' SOMBRA!
Brillinnto desempenho de toda a companhia!

Foi com esta enfíraçinlissima comodla que a'
_ companhlii estreou no lirlanoii, sendo o inicio da j9 buu grando erio de irluniplios. 1

PEÇA ABSOLUTAMENTE MORAL !
Amanhã—As7 3i4e 83i4—VINTE"DIAS A S

S03IBKA.
Ensaio9—A notável peça SIMONE, de HenrvBrieux. j 5i0'i

tm9m—••••——mmzmmmS

Cinema Theatro S. J©sé
,..-•¦ ÇMpKESA PASCHOAL SEGEETOCo-nianlii.-i Nacional, fundida em i dc ji,;i,0 He inVi n- -do actor I diinr-Jo Vieira - Maestro dirS -Ja <£lc'-.tr7 loSr"??ir?Cx??.,*aA MAIOR VICTORIA DO THUATÍROÍTOTof..<R ^ "ü>,liS

HOJJB 27 de Outubro de 191G HOJE
, A', 7, 8 3..- e 10 i|a-io", 11», c 12 representações da peca burlesca, em 3 actos, de AnnibalMattos c musica dc Ardiimcdca de Oliveira

(O CURA NDEIUO)

. fmpresa Tasclioal Scurcto, querendo contribuir para a propagandaica em favor da D:*fcs,i Xacional, fará iniciar as sessões pela "Can-A. .
patriótica em tavor tia ucies.1 .\acionai, iam iniciar as scssüe.-? pela "Can-
çío do Soldudo", camada pelo tenor Vicente Celestino, ticompanlindo pelocorro dc coros. Os cspcctaculos c» mc.as pela exliibi.ão ílc films cinc-íiiatosraiíiicpp.

Attenção — No espectae-.-.lo dá 3« .e_,âo, isjo é, no d.-is io i|j horasda noite, os militares que sc apresentarem fardados terSo direito a 50 *\*
de aliatimento nas localidades da piatca. "*

lA seguir : A' EE.'DEA SOtTA. Em ensiio,: DA' CA' O PR'.
O Ji»«)

^.,.-r.Si :.-¦¦¦:.;¦¦'.:-^:r


