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EiniiialiíiuVajaiite
iE' incontestável que o deputado

eleito por voto uninominal numa cir-
cnmscripçãò local que só o tcnlia
coniu representante, é melhor conhe-
cido dos seus eleitores, e lhes serve
.uellior pessoalmente. Podem os elei-
tores fazer uma escolha com pleno
conhecimento dos méritos do candi-
dato e com maior segurança da sua
fidelidade ao mandato. "Mas, se isto

é uma vantagem, é única c sobrepu-

jsda por muitas desvantagens. Não

lia quem não veja, aqui e em todos
os paizes -onde se tem a tal respeito
travado debates parlamentares e jor-
rmlisticos, na eleição de circulo de
«m, o escrutínio d'armndisscment da
França, o predomínio dos interesses
locaes sobre o interesse nacional. E'
até a razão da sua geral condemna-
ção, scndo-llie preferido o escrutinio
<le lista, quando este acompanhado da
representação proporcional. Só não

querem o escrutinio de lista com a
representação proporcional os parti-
<i;:rios intransigentes do systema ma-

joritario, que negam ás minorias o
direito de serem representadas no
seio das assembléas tleliberantes, e

proclamam condemnados ao silencio
os vencidos dás lutas políticas. Feliz-
mente no Brasil já estamos muito
mais adeantados, e a nossa Consti-
tuição dc 24 de fevereiro fez precei-
tj scu a representação das minorias,
tasscgtirando-a contra os vae-vens da
politicagem dominante oias legislattt-
ras ordinárias. A lei ordinária que
fosso de encontro a essa preceito
st ria uma lei inexistente, como toda
aquella que infringe a lei-magna c
fundamental da Republica.

A emenda approvada pelo 'Senado,
na segunda discussão do projecto de
reforma eleitoral, restabelecendo os
districtos de um deputado, incorre na
pecha de inconstitiicionalidade, por
incompatível o voto uninominal com
a representação da minoria, ou das
minorias, iMas, quando inconstitucio-
nal não fosse a innovação, devia ser
rejeitada como inconveniente, preju-
«ücial ao prestigio do poder legisla-
tivo. Já. tivemos os. círculos de um.
Em 1855, a idéa desses círculos, aven-
tada c.consignada cm projecto dc lei,
no iScaado do Império, em 1846, mas
sem andamento, voltou a debate por
influência e instâncias do marquez
do Paraná, então presidente do con-
scllio de ministros. Na commissão
do Senado, que estudou dc novo o
projecto, divergiram seus membros
sobre a idéa capital, a eleição uiiiiio-
minai. A maioria da commissão,
maioria cm que figuravam senadores
cumo Euzebio de Queiroz, marquez
dt Olinda e visconde ès UVI.~u-angu.i-
pc, se manifestou contra aquella idéa.
Dizia o parecer: 

"Desde que a honra
dt representar a nação depender de
menor concurso de vontades, desper-
tar-sc-ão muiitas ambições que jazem
adormecidas, c este cxcitamehto não
será tle certo um meio de regularizar
as eleições." Mais ade.inte: "O maior
inconveniente das eleições está nos
vestígios- do intrigas, inimizades e
rancores, que deixam após si. Ora, é
íóra de duvida qtte estes inconvc-
iiieiitcs crescerão com os círculos. A
organização das câmaras se deverá
tambcm muito resentir desse novo
systomá; nem tod.as as novas candi-
dtliiras menos justificadas serão mal
suecedidas. Suppondo eleições livres
como se devem desejar, os deputados
não sairão mais dentre as pessoas
notáveis c bem conhecidas para se
fazerem acecitar por uma província
inteira; os empregados subalternos,
as notabilidades da aldeia, os prote-
gulos de alguma influencia local,
serão os escolhidos." 'Saiu, todavia,
victoriosá do Senado a idéa, como
depois da Câmara dos 'Deputados,
convertendo-so o projecto, que a
consignava, na lei n. &12, dc 19 dc
setembro dc 1S55. Convém, entre-
tanto, notar que a commissão da Ca-
mara. a commissão de Constituição,
«jue sobre o projecto dett parecer,
i-dnipòstá dos d.cputador, Zacharias
<le uóes, Teixeira de Mello e Diogo
Teixeira de Macedo, foi contra a
eleição por círculos, combatendo-a
vigorosamente. Coniíuilo, a força
politica do governo, que tinha á sua
frente tini chefe do prestigio do
marquez do Paraná, dominou todas
a.-, resistências, e a primeira eleição
11 ne se seguiu, a de 1856, se realizou
pila nova lei.

Taes foram, porém, seus frutos,
nuc, reunida a Câmara eleita pela
nova ki, appareceram logo indica-
Ções e projectos para ser ella refor-
ntada; o, cm 2 de agosto dc 1850, o
deputado Sérgio Teixeira de Mace-
1!., então ministro do Império, apre-
str.lou um projecto alterando a lei
';e 1855. A idéa principal desse pro-
jcclo foi o alargamento do circulo'de
fôrma a dar cada um dellcs tres
deputados, e por excepção dois. Unia
commissão especial, composta dos
dt pulados José Antônio Saraiva,
Dias Vieira, Ferreira dc Aguiar e
í-;,l!,*s 'Torres Homem, emittiu pare-
cer favorável ao projeclo No seu pa-
fcycr, começou por assignalar que,

sc :i !'lcição por província, systema
•jue imperou até a lei de 1855, tinha

inconvenientes, provindo o maior e o
anais saliente da divisão das provin-
cias, e das differenças notáveis que
sí observam na civilização das suas
diversas localidades, a eleição por
pequenos districtos, quaes creou-as a
ki de 19 de setembro de iSsS, acar-
retava, porém, inconvenientes mais
graves ainda, porque tendem a mo-
dificar profundamente o caracter do
eleitorado, impondo-lhe tendências
contrarias aos verdadeiros e grandes
interesses politicos do Império. Nin-
guem, que tenha estudado e acompa-
nhado as modificações que a ultima
reforma eleitoral imprimiu no espi-
rito publico, na administração, e nas
ambições políticas que se renovam
incessantemente nos paizes livres,
como o Império, terá deixado de
observar com dó o predomínio que
vae obtendo o interesse ^individual
sobre o collectivo.. A commissão,
que está convencida deste facto, c
que não desconhece qual a sorte dos
Estados cm que as leis políticas aco-
rcçoam as tendências egoisticas da
humanidade, sente a urgência de ai-
terar-se, pela fôrma possível e mais
conveniente, o principio da lei de,
1855, que dfr a um pequeno numero
de eleitores e a um pequeno districto
eleitoral o direito de escolher defini-
tivamente a um representante da na-
ção. 'Se o receio do triumpho exclu-
sivo de uma opinião politica nas pro-
vincias gerou a rcfonma de 1855, não
deve pesar menos no espirito do lc-
gislador o receio do isolamento das
opiniões e dos princípios no combate
eleitoral. Os extremos tocam-se e
sempro são fataes á liberdade. O
absolutismo dos interesses collectivos
é sempre menos funesto do que o
desvairamento dos interesses indivi-
dt.aes. Se aquelle oceasiona as gran-
des crises, as grandes violências e
abusos, este abate o caracter dos ei-
dadãos, acoroçôa fraudes e promove
intrigas compatíveis com a fraqueza
e isolamento dos combatentes. Se
ot;tr'ora as chapas eleitoraes ex-
citiiam pessoas de intelligcncia c ser-
viços notáveis, ao menos assentava a
exclusão na necessidade da defesa
de um grande interesse collectivo ou
dc um principio. Com os pequenos
districtos eleitoraes, a exclusão do
merecimento, dos serviços, da virtu-
d-, e do patriotismo, é aconselhada
ficquentementc, e quasi seimpre, por
uma estreita oligarchia eleitoral, cm
nome dos interesses da familia, da
amizade pessoal ou de qualquer sen-
timento acanhado e adverso a todas
a< conveniências do Estado. O pro-
jecto do sr Sérgio de Macedo coüo-
cott o combate eleitoral cm terreno
mais largo e mais moralizador. O
alargamento dos círculos destróc-
esse duello de morte entre todos ps
candidatos á' representação nacional.
A diffamação do adversário não fica
sondo um dos meios mais poderosos
dc excluir seu nome das cédulas elei-
teraes. A fraude perde a mor parte
de sua importância e cfficacia. O es-
piritó dc associação politica renasce;
com elle revive a confiança dos can-
didatos, c com essa confiança a ne-
cessidada de manter a eleição dc
tedos c cada um cwi uma altura que
agrade aos homens sérios e que tem
meios e vontade de dar ganho dc
causa ao merecimento; á virtude. A
commissão não pôde crer que haja
irrenos liberdade dc voto em um cor-
po eleitoral mais numeroso, e por
isso mesmo mais forte, do que cm os
pequenos districtos, ordinariamente
influenciados por meia duzia dc pes-
soas. Se entende-se por systema elei-
toral livre aquelle cm que o governo
pódc influir menos nas decisões do
escrutínio, nenhum é mais sujeito ás
inspirações do poder executivo do
que aquelle cttt que este pôde enten-
der-se facilmente com um 'numero
limitado dc influentes e aetnar por
mil modos sobre cada ttm ilelles."
O projecto, adoptado nas duas cama-
ras, converteu-se na lei 11. 1.0S2, dc
22 de agosto de 1860.

Se a nossa Constituição não fosse
barreira invencível á viçtoria defini-
tiva da extravagante emenda do Sc-
npdo, considerações como essas que
transcrevemos pesariam 110 animo do
legislador brasileiro para que repeli'
lisse a idéa nelle contida, ou a restir-
Feição no Brasil do deplorável escru"
tinio tiiiiiioniinal em círculos dc um
só deputado.

Gil VIDAT,

cionaria, de ser destituído dc suas fun-
eçôes.

Ha muitos dias, o sr. Antônio Aze-
redo opera as manobras mais indefen-
saveis no sentido de obter que o Su-
premo lhe dê ganho de causa. Não
existindo vaga no Senado, s. ex. achou
meio de collocar um neto do illustre
sr. ministro André Cavalcanti no cor-
po- taehygraphico, ordenando que elle
seja pago pela verba do expediente da
secretaria. Soubemos ainda que o vice-
presidente do Senado emprega todos os
esforços para obter a ausência do sr.
ministro Espirito-Santo, na sessão de
hoje do Tribunal, afim de que o dr.
André Cavalcanti, relator do feito, as-
suma a presidência, passando o feito a
outro e ficando, assim, impossibilitado
de dar o seu voto, que não tem sido
sympathico á pretenção do azeredismo,
nos outros julgamentos.

Denunciamos o facto na verdade
crua dos seus detalhes, mas sincera-
mente não acreditamos que essas ma-
nobras triumphem. O ministro Espiri-
to-Sánto acha-se em gozo de perfeita
saúde e nenhum motivo o impedirá de
cumprir lioje o seu dever de juiz. ü
ministro André Cavalcanti está abro-
qucllado por sua integridade contra as
seducções do farçante.

% até ver não é tarde,..

PRECEDENTE
PERIGOSO

GRAVATAS - Lindíssimas _ Sj „,Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias s.
Esteve hontem, á larde, no Ministc-rio da Fazenda, cm deplorada confe-rencia com o sr. Pandiá Calogeras, o

çointnaiidante Müller do3 Reis, directordo Lloyd Brasileiro,
Nessa conferência ficou resolvido ad-spensa do commandante Pacheco docargo de sub-director, ein commissão,naquella empresa de navegação.
ilissá resolução, ao que ouvimos,

prentk-se ao facto de ter aquelle com-mandante; coiiimcttcndo uma falta dis-ciphnar, passado directamente ao pre-sidente da Rcpubtca uni telegramma eter se prestado a ser nortador de uma
proposta de compra do 'Lloyd, quandosabia perfeitamente ser propósito dogoverno não se desfazer da mesma cm-
presa.

Interessa-o a politica? Quer saber o
que se passa nos bastidores dos parti-dos ? Leia a partir de depois de ama-nha, A Lanterna.

Tópicos fi Noticias
O TEMPO

O céu hontem apresentóu-sc limpo, tendo
a temperatura variado tle io",i a 2j".,4.

Eslá afinal descoberta a razão por
que o governo estabeleceu a censura
telegraphica para Matto Grosso. Sc-
gundo informações que recebemos liou-
ve lia dias uma luta entre a policia do
general Caetano de Albuquerque e o
bando do ex-major Gomes. A policia
foi surprehendida, e teve por isso mes-
1110 necessidade de recuar. Na retirada,
deixou cm poder das "tropas" do ex-
major nada mais, nada menos do que
vinte e seis prisioneiros, que foram
degolados.

Para occultar essa miséria é que o
governo do sr. Wcncesláo Braz esta.
beleccu a censura no telegrapho, esqui-
cido de qne, mais cedo ou mais tarde
os suecessos de Matto Grosso hão u»
ser conhecidos em toda a sua plenitude
na capital da Republica.

A propósito desse degolamento He
soldados da policia estadual vale a pena
repetir que, justamente para que o
Exercito o auxiliasse na eliminação da
gente daquelle ex-major, foi qtte o go-
vemador de Matto Grosso requerei: a
intervenção federal.

Mas o sr. Wcncesláo Braz, não só
não determinou ás forças do Exrrcito
que cooperem com a policia estadual,
como tambcm ojiculla ao paiz a cruel.
dade exercida pela gente do sr. Aze-
redo contra homens indefesos a quem
a sorte das armas foi adversa.

Voltamos assim ao regimen inqttali-
íicavcl das execuções suniniarias, que
tanto clamor levantaram quando prati-
c.-iuas na triste "Itit,-. dc J.S0.3. Isso se
verifica quando o governo da Répübüc-,
promette, por meio de notas dirig*d.i»
á imprensa, agir dentro da lei para o
restabelecimento da ordem legal cm
Matto Grosso 1

Em visla do que sc está passando
nesse Estado, sem que as forças' do
Exercilo recebam ordem de reprimir «
anarchia na zona dominada pelos aze.
redistás, não é dc estranhar que o go-
vemador do Estado jtilgu: accrta-ln
exercer as mais justas represálias con.
Ira os inimigos cruéis e sanguinários
que degolam prisioneiros.

E a essa gente é que o sr. Wcncesláo
òá o seu apoio...

¦ » mm-m*»»
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HO.IF,
Kslá de serviço na Repartição Contrai de

Policia o 3" delegado auxiliar.

O ministro Lauro Müller, como de
costume, .tomará parte nas manobra»
iiiilitarcs que se csião realizando,

A convenção do partido que apoia o
sr. Enéas Martins, resoíven candidatar
s, ex. (ou s. cx. resolveu candidatar-
ne), para a reeleição no governo do
Pará. A esse respeito estão publicadas
communicações officiaes, feitas á re-
preseniação paraense na Câmara c no
Senado da Republica. Quer dizei- que a
candidatura Jo sr. Enéas está dc ped-a
c cal.

Oppontio-se a cs?a reeleição, porém,
insiste nos propósitos ,-uiterionncnie
manifestados o sr, Wcncesláo Braz.
Uma nota officiosa, liontem editada
por um vespertino, disse que s. ex. vae
reunir diversos chefes da politica na-
cional, dentro de poucos dias, para
cxpôr-lhcs as razões porque rcpelle a
pretenção do governador paraense. Feita
essa reunião, o chefe do Estado dei-
tara un-.a partir, li' o que adeanta a
nota officiosa.

Contrários ao plano do sr. Enéas,
segundo nos temos manifestado em va-
rias oceasiões, estamos a prever, enlrc-
tanto, que a sua reeleição será vicio-
riosa. Basta para isso que o sr. Wcti-
cesláo pronietta energia. Qiiem conhece
o homem que se acha á frente dos des-
tinos do paiz, não teu duvidas. Está
no cartaz a reprise do Espirito Santo,
com o presidente a engulir as suas
varias cm secco...

Um grupo de amigos do dr. Paulo
de Frontin resolveu fazer-lhe orna
manifestação, que não se sabe bem
se « de apreço <ou de desaggravo, a
propósito do inquérito policial em'
que o ex-director da Central appa-
rece como implicado. -Não pomos em
duvida a elevação dos motivos que
inspiraram a attitude dos promotores
daquella manifestação, como também
não queremo9 formar quanto aos actos
do dr. Frontin na Central opiniões
que envolvam um juizo antecipado
sobre questão ora entregue á consi-
deração dos tribunaes. Mas ha nessa
demonstração de solidariedade uma
significação tão perigosa sob o ponto
de vista do interesse geral da socie-
clade, que não nos podemos abster
de alguns commentarios, que equiva-
lem a um protesto contra a glorifi-
cação ào desrespeito "á lei e da in-
cúria ua guarda dos dinheiros pu-
blicos.

A projectada manifestação ao êx-
director da Central só pôde ser in-
ttrpretada de dois. modos. Ou pre-
tendem os amigos do dr. Frontin ho-
menageal-o, ou tèm por intuito des-
prestigiar o i" delegado auxiliar, dr.
Lédh Roussoultéres, em cujo cartó-
rio correu o inquérito em que íictnt
envolvido o nome do ex-director da
Estrada. Em qualquer- hypotJheser a
idéa da commissão organizadora é
uma extravagância que só poderia
tt-r oceorrido a espíritos cultos c edu-
ca dos, como 03 de alguns dos inicia-
dores da idéa, sob a pressão de um
i.npulso sentimental que na sua vio-
k-ncia emotiva eclipsa a razão. Exa-
minemos as duas possibilidades, co-
meçando pela ultima.

O 1° delegado auxiliar, cumprindo
ordens do scu superior, abriu twn in-
qiièritò sobre certos desvios de ma-
terial pertencente á Central e que,
durante o quadricnnio presidencial
transado, foram illcgàlmcntc utilisa-
dos não só no palácio do Cattetc
como em outros 'fins» de caracter
absolutamente particular. Proceden-
do a esse inquérito, o dr. Léon Róus-
souliérc9 interrogou

sas.á moral que lhes impuzessem.
Pela sua própria transcendência, o
crime do super-homem não inocula-
ria nas creaturas ordinárias o desejo
da- imitação. *E aos olhos do vulgo
esses crimes dos heróes ficam trans-
figurados em actos magníficos, que
sc contemplam á distancia. E' dif fi-
cil encontrar imitadores para César
Borgia ou para Napoleão

Mas os nossos super-bomens não
têm infelizmente essa grandeza no
crime; ha falta de imaginação na
concepção dos attentados. Para elles,
a fronteira entre o Bem e o Mal não
foi traçada nas vertentes das cordi-
lheiras, mas é apenas uma divisa
convencional assignalada na planície
chata e uniforme pelos marcos que
definem a linha de^separação social.
No caso do. d/. Frontin temos um
exemplo disso i O ex-director da
Central não está implicado em ttm
processo capaz de servir de nttcleo á
creação de um mytho 'heróico. Não
se trata de um crime quo inspire
assombros pela sua grandeza tene-
brosa. E' um facto banal, ao alcan-
ce de qualquer almoxarife ou de
qualquer director de banco.

O dr. Frontin eslava encarregado
dt zelar pela propriedade do Estado
existente na Estrada de que era di-
rector. Querendo ser agradável ao
et tão presidente da Republica, atten-
deu a requisições illegaes feitas pelo
mordomo do palácio, funecionario
cuja posição não é mesmo definida
na nossa organização burocrática.
Para tornar bem clara a natureza
desses actos, basta lembrar um pa-
rallelo que é rigorosamente exacto.
O que se diria se o dr. Homero Ba-
ptista, presidente do Banco do Brasil,
cumprisse uma ordem do mordomo
do sr. VVencestáo, para que entre-
gasse a um amigo do sr. Hélio Lobo
uma sonrmai qualquer? Mandando
rt tirar da Central, em 'obediência ao
mordomo do sr. Hermes, para fins
illegaes, material de que estava cons-
tituido cm supremo guarda, o dr.
Frontin fez a mesma coisa qtte pra-
ticaria o presidente do Banco do
Brasil na hypothesc formulada.

A questão da honorabilidade pes-
soai do dr. Frontin não está directa-
mente em jogo, porque não se lhe
aftribue o desvio dos materiacs com
o intuito de lucro próprio Mas isto
não altera a feição publica dos actos
illegaes de que o ex-director da Cen-

ferido veto presidencial'. Era a respos-
ta ao pé da letra,

S. ex. escrevera no parecer:
"Licença, com o ordenado apenas, a

funcoionario, cabendo a gratificação ao
substituto no exercício do cargo, oc-
corre sem maior despesa de ordem per-
tnanente e sem detrimento, do serviço
publico; e, por conseqüência lógica, o
interessee supremo da Nação longe está
de justificar o váto em-debate.

Dir-se-ia ferido de algum modo o
interesse da Nbção, "verbi-gratia", se
o eleito vice-presidente da Republica
se recusasse ao cumprimento do scu de-
ver na presidência do Senado, deixan-
rio de comparecer ahi durante annos
consecutivos, sem prestar á Constitui-
ção Federal a devida fidelidade.''

Está injusto, mas tem graça. A ca-
ricatura, não ha duvida, é admirável.'
Pena que o sr. Erico esquecesse os
extraordinários benefícios resultantes'
da incubadeira do ex-vice-presidente da
Republica.

Velho «atuíra I a Nação dá-se por
bem paga dos ocios' do ex-vice-presi-
dente, com a certeza de que esses qua-
tro annos de retiro em Itnjubá, pagos
pelos cofres públicos, prepararam a
surpreza do mais curioso estadista des-
te séculoI...

>E comtudo tiveste graça!

NOTICIAS DA GUERRA
' -'" ¦ ¦ -—«<*Sá¥>m^^ml»+*.i m

A luta em Verdun tende a
readquirir a primitiva

violência

BENÍIALAS _ Elegantes e resistentes —Cas» Manchester — Gonçalves Dias 5.
Foi. nomeado instrtictor do Tiro da

Associação- dos Empregados no Com-
mercio do Rio de Janeiro o capitão dr. 1
Elias Coelho Cintra. |
OFFICINAS de costuras, chapéus e es- joartilhos sob encommenda.
NASCIMENTO. ~~ 167, Ouvidor.

A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou do dia 1 do corrente até hon- ,
tem a quantia de 2.5j*4:503$96o. :

'Em egual período do anno passado a '
renda importou em 2.205 :o73$86,i. !

¦ c m a mi

testemunhas c,
. , T, , ._ ... 1 trai -e aceusado. Alias, o dr. Frontm

apurou factos. Encerrada a investi- ¦

gação e, ao redigir o seu relatório,.o
1° delegado auxiliar expoz o resül-

já fez, uma vez, manifestação publica
^0 seu descaso pelas leis reguladoras

. , , ,... 1 d,a despeza publica, cm relação a con-tado do que conseguira descobrir, . _.,',.,', ,-• * „
, , - ¦•'¦T— „. r™„«,,„-1 strucção da linha dupla da Serrachegando as conclusões impostas \\ -! '

pela prova testemunhai registrada í .% . ,
. 1 •„„..»-:.« Tf™,.*, ... Travar polemica sobre o caracternos autos do inquérito; lim uma so-1 ,

• , , _ 1 _- iJ.ai.-J:-Ai. ií.» pessoal ou sobre a incontestável pro-ciedade normal, nao teria o dr. .Leon ¦;,.... ....f:ctencia technica do ex-director daRoussoulJéres imerecido nem louvo-
res, nem vittiperio. Cumprira apenas
o dever de uma autoridade policial
ercarregada de elucidar íactos criná-
nosos. 'Xinguem se. lembraria de

•crear um "caso" em torno desse in-
cidente banal da rotina judiciaria.
Mas no Brasil actual, ¦onde a imptt-
nidade dos oligarchas da Republica
se tomou um dos artigos consagra-
dos do que, usando uma expressão
corrente na jurisprudência america-
na, poderíamos chamar a nossa
unwritten lato constitucional, a atti-
tude ào 1° àckg-õo auxiliar, írâçan-
do nomes celebres com a penna re-
servada para apontar a crimihalida-
defps humildes, tem quasi uma nota
dc'heroísmo.

A tempestade levantada contra o
dr. Lcòii Roussotiliéres, c entre cujos

Central, é apenas turvar as águas
para impedir que se veja o facto
simples e positivo da responsabilida-
de-legal daquelle notável engenheiro.
Nem a desculpa de que, em qua-
driennios, anteriores, se fizera a

I mesma coisa, pôde ser allegada com
procedência. Um abuso não justifica
ottro c, cm todo o caso, os prece-
dentes allègados não sc approxiniam
em gravidade dos fados apurados
no inquérito.

E' possível, é provável mesmo, que
o. 'Ir. Frailrii! CúílSígíi dar perante a

•justiça provas amplas tia sua inno-
ct-ncia. Então a manifestação d05
seus amigos seria compreliensivel.
Mas que homens de responsabilida-
dc .wcial venham homenagear um
cxJfunccionario publico, qucéacctisa-

furacões podemos incluir a manifes-1 <1&.' em um int"ucr,t0 regularmente

tação que sc prepara ao dr. Frontin,™ de h»vcr, cedul° '•¦egalmen-

é o symptoma .mais característico de te bcns do Esta<1°' e1mva,e a Procla-

que, sob o regimen da egualdade po- n,ar 1ue "c"te l,a,z °5 homc."" cncal"

litica theoríca, este paiz chegou a I rcea,l°5 de 8"ar.dar a Propriedade do

crear tuna casta privilegiada, quel'Eàlado tim carta f"™* Para 9 Pc"
vive em alturas até onde não pôde culat0' dcsde <llie P05Sl,a,n crcden-

chegar a justiça sem correr o risco ^^^fâ^^:?°,^^p^
de rolar pelo despenhadeiro. Na tri-

Pagam-se na Prefetttira as seguintes fo-
lhas: ndjmitns de 2a cias?.?, dc letras S a
A, mestras dc costuras, auxitiares c serven-
tes úe escolas.

A carno
Para a carne 'bovina pofta lioje em

sonsumo nesta capital foram afíixados pelos
marchantes, no entreposto dc S. Diogo, oi
preços dc $700 a SSoo. devendo ser cobra-
do ao publico o máximo dc i$ooo.

Carneiro. 2$; porco, i$2oo o i$.lcio. evi-
telia. 5000' c t$ooo.

PUNHOS c collarinlios — F.?pcc;ali(hde
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro I.auro Miillcr esteve liou-
tem cm conferência, que durou algumas
horas, no palácio Ilamaral}', com o mi-
nistro Souza Dantas,

Ignora o que se passa na guerra?
Leia, a partir de depois dc amanhã,
A Lanterna.

O Supremo Tribunal julgará hoje o
novo habeas-corpiis impetrado cm fa-
vor do general Caetano de Albuquerque,
presidente de Matto Crofso, ameaçado
por uma asscmbléa facciosa e revolu-

Começaremos amanhã a publicar pe-
quenas chronicas que nos manda mil
voluntário actualmente em manobras 110
campo dos Affonsos.

Nessas ligeiras notas os leilores do
Correio poderão fazer uma idéa do que

c a vida de rancho da rapaziada alegre
c patriótica, contada por alguém que
compartilha seus prazeres e seus dis-

biina do ,Scnado c cm coltimnas jor-
nalisticas prestigiadas por uma tra-
dição conservadora quasi secular, vi-
mos, a propósito do "caso" Frontin,
a exposição dogmática da doutrina
brilhante dos direitos do s«pc'r-lio-
mem. A policia, a lei, a cadeia, a
observância dos preceitos impostos
pelo Estado aos seus serventuários,
o dever dc guardar a propriedade
publica que lhes é confiada, são coi-
sas subalternas, mandamentos da
moral dc escravos a que se não po-
dem submetter os proecres da Rcptt-
blica, collocados na zona privilegiada
que fica para além do Bem c do Mal.

A theoria é fascinante e a faciii-
dade com que nos reducios do con-
scrvantisnío brasileiro se assimilou o
credo aristocrático do Zaratlirtistá da
Ehgadirie, í uni auspicioso indicio
das nossas possibilidades no terreno
inexplorado das conquistas andado-
sas e arriscadas. Mas infelizmente
ha, nessa rápida transmutação dos
nossos valores ethicos, algumas la-
cimas que escaparam aos prppiigna-
dores da doutrina da inviolabilidade
dos criminosos de gênio c que não
parecem também ter sido considera-
das pelos promotores da manifesta-
ção ao dr. Frontin.

A doutrina que lia dias foi, com
excellcnto autoridade, apregoada na
nossa imprensa, exige certos com-
plemcntos, cuja falta fará ruir no
cahos a sociedade oiigarchica, que
sc vao esboçando. A impunidade
d.) super-1-.omer.i decorre lógica-
mente da situação transcendente
cm que se collócam os lypos de
eleição, libertos das limitações da htt-
manidada ordinária. -Não se pôde
punir os crimes! do super-homem
pela mesma razão por que o com-
muni dos mortaes não os podem
imitar. Dahi decorreria uni certo
equilíbrio entre a liberdade malfa-
zcjâ da ciasse dominante c as condi-
ções necessárias á ordem social, de-
pendente Ja subordinação das mas-

vilegiado da oligarchia dominante. E
actos como 03 do dr. Frontin podem
ter tantos imitadores que o preceden-
te estabelecido c verdadeiramente pe-
rigoso.

¦ . a 1 ¦¦

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

fe;, rua Primeiro de Março, 67
Preside .ite, João Ribeiro dc Oli-

veira e Souza; director, Agenor Bar-
bosa.

Banco de Depósitos c Descontes.
Faz todas _ operações bancarias

Quer andar bem informado, ao par
dos acontecimentos do dia? Leia, a par-
tir de depois de amanhã, A Lanterna.

Aproveitamento da moinha
.0 almirante Alexandrino de Alencar,

ministro da Marinha, mandou entregar
á commmissão do Club de Engenharia,
que estuda a questão dos combus-iveis,
uma tonelada de moinha de carvão, para
ser experimentada nos fornalhas dis>
caldeiras da fabrica de asphalto, com o
emprego dos apparclhos "Zeitel", a
exemplo do que sc está fazendo com i
turfa da Bocaina..

Assim procedendo, o ministro da
Marinha tem em vista aproveitar o
grande "stock" de moinha de carvão,
para ser queimada nas fornalhas das
caldcirinlias de bordo, e nas fornalhas
das caldeiras fixas dos estabelccimenios
do seu Ministério, conseguindo deste
modo relizar apreciável economia.

Quando já não bastasse a parte im-
porlante assumida pelo ministro ila
Marinha, na solução do aproveitamento
do carvão nacional, supprindo-se do
carvão do Rjo Grande do Sul, para uso
das pequenas embarcações e machinas
dos diques da Ilha das Cobras, o seu
aeto de agora é digno de nota, e axalá
possa ser seguido em- outros departa-
mentos da administração publica que
tambcm tem ao seu serviço officinas.

As experiências com a queima da
moinha dc carvão serão feitas dentro
de poucos dias, em seguida ás da turfa
pulverizada da Serra da Bocaina.

—' - '""' -***¦ *—-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^'

Gosta dé um. bom. conto literário?
Leia, a partir de depois de amanhã, A
Lanterna.

Por decreto da pasta do Interior, fo:
reformado o cabo de esquadra do Cor-
po de Bombeiros, José Alves de Frei-
tas, com o soldo por inteiro.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, toa.

O director chefe do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda declarou ao dele-
gado fiscal em São Paulo, cai resposta
á sua consulta indagando se o escrivão
da collectoria federal dc Bananal, ao
qual perinittiu reforçar .1 sua fiança-,
mas que se acha suspenso por não ha-
ver feito 110 prazo legal, pôde rcasstt-
ntir o cxercicio do seu cargo, qne a
consulta não tem cabimento, pois a
suspensão por falta de prestações de
fiança cessa naturalmente com a effe-
ctuação da mesma.

1 aMiiTI «V -^fc-ttrf"—r

EM perfumarias, a casa mais popular é a
PerCumarias Nunes — I.. S. Ffancisíi.- 25.

A LANTERNA
Siio depois (Vniiiauliil

Sc finos talheres queres :
lS*3o imitações servir,
Para a compra dc talheres
Prefere a Casa Muniz.

O senador Erico Coelho é um typo
á antiga, tabaqueiro e pyrrhonico, da-
q-.udles sobre quem dizia o outro que
quebravam, mas não torciam. Xem se-
quer s. ex. quebra; é ali, > forte como
a morte, na sua caturriec.

Mas uo meio de tudo isso, no incio
da sua inimizade á Faculdade de Me-
dicina da Bahia, sem !*!ie dar guarida
na commissão de Finanças do Senado,
creando todos os embaraços á abertura
dc um credito para o pagamento de
credores estrangeiros, s, ex. tem coi-
sas admiráveis.

Ver como s. cx. fez hontem a cari-
catura do sr. Wcncesláo na regenera-
ção dos nossos costumes.

iíia reunião da coníniissão dc Finan-
ças da nossa câmara alta, tralava-se de
extremar cuidados c minúcias dc fis-
caiização, em torno das concessões dc
licença. O veto do presidente dá Re-
publica á resolução que concedia um
anno de licença a um funecionario, sob
o fundamento de que o beneficiado, cs-
tando no scu cargo ha tres annos só-
mente o exerceu seis mezes, devido a
licenças constantes, collocou o Con-
gresso muito mal — disse o sr. Vi-
clorino Monteiro. Ora, contra o pare-
cer do sr. Erico, que era favorável a
uma licença então d:sc-.itii!a, a commis-
sã» resolveu pedir umas tantas infor-
mações julgadas necessárias.

Não sc deu por achado o represen-
tante fluminense. Mal a commissão to-
mou esse nlvitre, o sr. Erico puxou
da pasta o .seu parecer contrario ao re-

Pingos & Rsspingos
Ti' esperado cem aiicicdalc

o appàréclnicuto dtí 'Lon-
terna".

Seguindo a rota supera^
Do Correio da Manhã,
Pra a politica malian
Que este paiz desgoverna
lio Costa Rego a Lanterna
Não terá nada de lan (
Ncih terá -nada dc terna,*r \

O ministro da Justiça nomeou, interina
mente, o sr.' Duque Estrada Guerra, bi
bliotliccario do Instituto Nacional de Mu.
sica.

Commentario do maestro Ncpomuccno :
—- Que ? Guerra ? Venham tlepois dizer

que o ministro estava com disposições pa-
c: listas.

ft
* **•

foi prorogada a Sessão legislativa.
O sr. Barbosa Lima vae lioje propor n»

Câmara, "para bem do Tovo", que os depu
tados sejam considerados "addidos" na vi
gencia das piorogaçõcs.

Para todos «s effeitos, inclusive o da
percepção <lo subsidio...

9
por itr.ia trans-

rcra lá

Um submarino ao chegar a
Otíxhaven, dc volta do mar do

Norte

Varias noticias
*fe*-

No Mosa e no Somme
Os violentos contra-

ataques dos allemães
na linha de Verdun
Paris, 27 —. (A. H.) — Communi-

cado official de hontem á noite :"Ao norte do Somme repcllimos fa-
cilmcntc uni ataque do inimigo contra
as nossas posições na herdade e no bos-
que de 1'Abbayc, ao sul de Boucha-
vesne.

Continua vivíssima a luta dc artilheria
na região de Sailly-Saillisel e no se-
ctor Vermandovillcrs-Chaulnes.

N'a linha de frente de Verdun os ai-
lemães dirigiram quatro violentos c
sucçcssivos contra-ataques contra as
posições que ha pouco reconquistamos
na região dc Douauniont. Os dois pri-
meiros, que foram precedidos c acompa-
nhados de intenso bombardeio, fracas-
saram totalmente devido ao fogo da
nossa artilheria e infanteria; o tercei-
ro, cujas tropas desembocaram no bos-
que de ilaudroniont, foi egualmnctc re-
pellido pelas nossas metralhadoras c
baterias, que despejaram nutrido fogo
sobre o inimigo. Quatro linhas de as-
salto foram, uma a uma, obrigadas a
retroceder em completa desordem c com
perdas consideráveis.' Aprisionamos va-
rios elementos isolados que chegaram
ás proximidades da nossa linha.

A quarta tentativa, ao sul do bosque
de Cliauffeur. foi lambem completamcn-
te repeilida.

O total dos prisioneiros ultrapassa de
cinco mil.

As nossas ambulâncias recolheram
mais de cem feridos allemães."

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

A GUERRA NAVAL
CJI COMP.ATB ENTRE TORPE-

DE1.KOS INGLEZES E
AjLMíJIãES

Londres, 27 — (A. II.) — Uma nola
do àlriiir.-int.-ulo informa que na noile
ultima dez contra-torpedeiros allemães
tentei " "raid" conra o serviço de
transportes na JÍ.IÍÇ.ba. A tentativa
fracassou, resultando do á-MlJliç somente
o afiiifdaiiieiito do transporte Tíí.c
Quecn", que tinha a bormi apenas a
tripulação. Esta salvou-se Ioda.

A luta travada entre os torpedeiros
inglezes e 05 "destroyers" inimisos te-
ve como conscqiiencia o .1 fundamento
dc dois destes. Os restantes foram pos-
tos chi fusa. O torpedeiro britânico"Flirt" falta. Nove homens da tripula-
ç.io foram salvos. Outro torpedeiro in-
glcz. o "Nubian", foi attihgido por uni
torpedo, ficando dessrvorado e afun-
dando-se pouco depois.

O accordo entre «8 aluados e
o rei (Ia Grécia

Athenas, 27 (A. H.) — Assegura-
se que os termos do accordo celebrado
entre os representantes dos paizes allia-
dos c o ref" Constantino, coinprehcndeiii
.1 acquiesccncia aos pedidos do alui:-
rante du Fournet, relativos á matiúten-
ção_ da ordem em Athenas e 110 Pireu
e á garantia das liberdades constiiucio-
nacs gregas.

O mesmo accordo, segundo se diz
mais, estabelece que o governo não faça
opposição alguma ao movimento nacio-
ualista chefiado pelo sr. Venizelos nem
ao recrutamento que venha a ser dc.
eretado pelo governo provisório. O
movimento venizelista caracteriza-se
agora por uma profunda repulsão ao»
búlgaros.

Athenas, 26 (A. H.) — Os repre-
sentantes diplomáticos dos paizes allia-
dos concluíram um accordo com o ret
Constantino, accordo esse que parece
ter sido a causa da conferencia franco-
inglcza realizada em Bóulognc 110 dia
co do corrente.

A manutenção dos liclligcrnntcs
internados na Hospnnlia

Madrid, 27 (A. H.) — O Senado
approvou o credito dc um milhão de
pescias para a manutenção dos bellige-
rantes internados.

Vm navio noruegiiez npresndo
Christiania, 27 (A. H.) — O vapot

norueguez "Atlcjarl" foi aprezado poi-vasos de guerra allemães e conduzido
para um dos seus portos.Os allemães incendiaram o vapor dl-
naniarqucz "London".

A situação na Grécia segundo um
nacionalista

Nova York, 27 (A. H.) — O corres,
pondente da "Associated Press" em
Athenas entrevistou um dos chefes do
partido favorável á guerra -me lhe de-
clarou terem desapparecido completa-
mente as irritações provocadas peladesconfiança que até aqui existia.

O entrevistado concluiu as suas de-
elarações dizendo: — "Já podemos tra-
balhar cm nome da Grécia e juntar-nosaos aluados".

Um desmentido do Vntlcnno sobre
boatos de paz

Nova York, 27 (A. A.) — Sabe-se
aqui que o Vaticano desmentiu os boa-
tos de nerjocinções feitas pelo papa pa»ra a imniediata paz entre a Áustria e a
Rússia.

O governo grego licencia metade
da classe de 1913

Athenas, 26 (A. H.) — Foi hoje
publicado um decreto licenciando meta.
dc da classe de 1913.

CAMISAS—O que lia de melhor c elegan
te—Casa Manchester — Gonçalves Di-is 5.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os rumaicos derrotados no
valle de Trotus

Londres, 27 — (A. A.) —. Telo
granunas de Anistcrdam dizem que os
austriacos derrotaram os rumaicos no
valle dc Trotus.

Esta noticia ainda não leve confir-
mação.

Os biilgavos perseguem os rumai*
cos c russos

Londres, 27 — (A. A.) — Tele.
gramnias dc Berlim para lAinsterdam
dizei,.' que ali foram publicadas noticias
da frente oriental, dizendo que os otil-
garos, perseguindo os russo-rtimaicos,
chegaram até ú linha Tasaulu-Dora-
bantu4Movilaiiiosiic'pri';i,-.K(il<i-;rlt'ni', filie''
vae do mar Negro ao Danúbio.

•Faliam aqui noticias dc fonte russa
e rumaica.

A LANTERNA
Sác depois (1'nmnnlnT

O Phenix vae passa
Fonuação completa.

Coraplctissima. Pois se
vma transformista, a Fátima Miris

í'
9 &

O sr. Djalma, liontem :
O racu direito c claro com? o crystal 1
Como o crystal... Doi-aral./ concluo o

Luiz Edmundo.

Pa Rua :
O sr. João 'Luiz .-.ndo-.i bem (voltando

ás commissões). Andaria mal, porír.i, se,
conimcvido pela confiança que o Senado
llic (lera. tornasse a voltar para os rrraiacs
do P. R. C, parti-lo e-.-.i que s. ex, sr
atolou... cie."

Atolou ?
Si-.r. ; fez pape! de tolo,-

Na redacção da Zaiilerim!
— Francamente, não comprtliendo, .'.-it

Costa Kepo, que a Lanterna seja um jor-
ml "de critica viva". O combustivel «Ias
lanternas sempre foi o azeite, que ú uma
coisa doce e lubrificante...
^— Sim : você tem razão. Mas n minha
icnícTiio é como as «aladas de alface : leva
azeite e vinagre^

Cvrano & O,

DE 8. PAULO

O sr. Rodrigues Alves
vice-presidente

do Senado... para
começar

S. F.U'i.0, 26 de outubro. --• Está final-
mciilc marcada a data para a eleição
senatorial no Estado, afim de ser pre-
enchida a vaga do sr. Francisco Glycc-
rio. Permitiam que lembremos que, lo-
go que se deu essa vaga, ou melhor,
logo que se abriram as duas vagas que
a morte do general Glycerio acarretou,
mandámos ao Correio da Manhã as sc-
guiiltcs segnrissimas informações:

o candidato do pariido ás duas
vagas, a de senador e a de membro da
coníniissão directora. seria o sr. Ro-
drigues Alves;

da commissão directora sairia o
coronel Virgílio Rodrigues Alves, afim
ile cnlnir scu (IÍ3110 irmão, o cx-presi-
dente do Estado;

eleito senador federal, logo no
nnno seguiu:?, isto é, em 1917, o con-
sélhcirp Rodrigues Alves estaria . na
presidência do Senado, como seu vice-
presidente. 12, a despeito de algumas
contestações, 'cilas aqui e no Rio, as
nossas informações já tornm totalmente
con urinadas, nos dois primeiros pon-
tos.

Sobre a vaga do general Glycerio dis-
semos mais alguma coisa. O consclhei-
ro Rodrigues Alves era incompatível,,
não podendo candidatar-se logo, e o in-
terregno exigido era longo. O ex-pre-
sidente, consultado, teria opinado pela
apresentação de onlro candidato, pois
não era io boa pruxe ficar a cadeira
tanto lenipo desoecupada, quando a lei
mandava que sc marcasse logo o dia
da ek-ição. 1'oder-se-ia tomar uma pro-
vi'lenci.1, muito em voga c mesmo cm
São Paulo praticada uma vez: eleger-
se-ia um guardador da cadeira. O cx-
pediente. ao que se diz, não agradava
ao sr. Rodrigues Alves, Não era mui-
to corrcclo esse alvitre.

De mais a mais, um chefe politico
avivei aq-.ieilc caso do sr. Lopes Cha-
ves, que, cleilo.para guirdar a cadeira,
se nâo nos equivocamos, para o sr. Ber-
nardino de Campos, recusou depois
renunciar, porque se dera muito bem
no Rio e na poltrona senatorial.
Quanto á informação relativa ao facto
da.ida do sr. Rodrigues Alves para a
vice-prcsidcncia do Senado, ainda não
vemos razão para, que seia ella consi-
derada íóra de quaésquer probabiüda-
¦ies... Feio contrario, o que parece «

que ha agora maiores motivos para essa
previsão ou conjectura. Não só cm São
Paulo, mas também no Rio, já se fe-
rem as primeiras escaramuças, no sen-
tido t!c arregimentar, cm torno do sr,-
Rodrigues Alves, uma pleiad••¦ de poli-
ticos que foram commandaiitt? de bri-
gadas do general Pinheiro Machado.

Na bancada paulista da Cauiara ha
quem poderia dar precisas informações
sobre o importante assumpto. Claro
esta, porém, que os deputados paulis-tas. conhecedores do que já sc passanos bastidores — pois talvez dois ter-
ços da .bancada ainda ignorem — nada
revelariam, intempestivas ot não, con-
forme o entender o juizo de queni nos
lc, as nosías informações dc hoje têm
intima conncxão com as primeiras, jáconfirmadas. Quer nos creia-m, quer não,
escrevemos o que sabemos... — C.

A administração do Correio da Ma-nhã, assim como todos os seus agente»c viajamos, acceita assignaturas paraa revista portiiguezá O Rosário, umadas mais bem feitas pubiicações catlio-licas editadas em Portugal. Anno6$oool
•-?•»¦

O ministro da Fazenda pediu ao d»viação providenciar para que a estaçãt
telegraphica de Porto uMurtinho, emMatto Grosso, recolha diariamente asua renda á Mesa dc 'Rendas da mesma
localidade.

Magnífica informação para os nosso*,
lavradores: o algodão, que sc conscr-
vava estacionado, e que. ainda' ha dias
era colado entre !7$ooo c -'1:5300, con
forme as procedências, subiu de ante-
hontem para bontem niuilo sensível'
monte, veiidendo-se o do Sertão de
2;$oco a 2()?oco; c 1* sorlc, dc 25Ç000
a 27.*?ooo.

De Pernambuco chegaram noiicias de
cotações muito firmes c em grande aha,
mesmo a 30^000 com tendências par»
maior.

Coincide com isto a íirnicsa do cam-
bio que hontem fechou a 12 5(32.

Os cullivadorcs de algodão devem es
tar radiantes.

A alta nctiir.l é motivada pela grande
escassez das colheitas norte-americanas,
onde os algodociros foram .-.-.tingidos
por moléstia que muito os Jamnificoui

A LANTERNA
WLTOIS D'AMA\H*
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A Prefeitura e
os proprietários

Ao Conselho 'Municipal íoi levado,
jpara ser resolvido, um assumpto
bastante grave, e que interessa a
todos os proprietários do Districto
Federal.

Trata-se do imposto de calçamen-
to, que nasceu cora o decreto legis-
lativo n. r.029, de 6 de junho de
I90S, julgado já pelos tribunaes com-
petentes como attentatorio de direi-
tos estabelecidos pela Constituição
da Republica. A Prefeitura, armada
com aquclla lei, lançava sobre os pro-
prietarios um imposto variável, de-
pendente da despesa que a municipa-
lidado fizesse com a reconstrucção
do calçamento antigo-ou com a con-
strucção de outro novo, estabeleceu-
do^se, porém, para essa contribuição
o (imite dc 40$ooo por metro corren-
te de testada da propriedade em cuja
frente fosse 'feito aquelle melhora-
mento.

Diversos proprietários, qtte foram
intimados a pagar a contribuição, re-
cusaram-se a isso, e levaram a que-
stão para os tribunaes, que lhes de-
ram ganho de causa. Passou depois

<V aquelle dispositivo especial a figurar* nas leis • orçamentarias annuaes, con-
•servando sempre o limite máximo da
taxa de 40$coo por metro corrente
de testada. O orçamento para o anno
corrente estabelece essa doutrina. ¦

iComo a recusa por parte dos pro-
prietarios ao pagamento da referida
taxa tem sido apoiada com sentenças
diversas i dos tribunaes competentes,
a Prefeitura adoptou o processo de
mão dar quitação de impostos, senão
depois de paga áquella contribuição,
pondo assim a faca aos peitos dos
contribuintes exactamente tias horas
de máximas afflicções e quando elles
não podem fugir ao pagamento!

ISuccede agora que o projectò de
orçamento para 1917. continuando a
manter a mesma doutrina condemna-
da pelo poder judiciário, ainda ag-
grava a exigência, feita aos contri-
bttintes, porque, determinando que o
proprietário pagará a taxai corre-
.sporiderite a 25 % das despesas
de calçamento; na parte corre-
spondente á testada das suas pro-
priedad.es, não estabelece o máximo
dessa taxa, o que, além de ser illegal,
coma os tribunaes já resolveram e
sentenciaram, é ainda um absurdo,
porque colloca os proprietários na
contingência de pagar um imposto
cuja importância não poderão conhe-
cer senão quando forem intimados a
despejar as algibeiras!

Mas ainda ha outra innovação: dc
certo para tirar aos proprietários as
vclleidadcs dc irem para os tribtt-
íiacs discutir direitos, o nrojecto dc
orçamento nara 1917 obriga-os a pa-
gar a contribuição de calçamento em.
conjunto com o imposto predial, o
que constitue nova e mais engenhosa
armadilha! Um imposto illegal fica-
rá assim em intima confusão com um
imposto legal, ainda para que os con-
tribttintes paguem e não bufem!

Outra reclamação fazem os pro-
prietarios: é contra o projectò que
impõe a .multa de 3o$ooo, pelo facto
de serem feitas pinturas, forrações e
ligeiros reparos dc soalhos c forros,
isto é, simples trabalhos dc limpeza
e de hygiene, sem que primeiramente
seja dado aviso ao agente municipal
do districto.

IA lei qtte tem regido a matéria c
n decreto n. 391, dc 10 de fevereiro
ile 1003, e por elle sc estabelece, no
§ 2" do art 42:"As pinturas, forraçõe3 c ligeiros
reparos de Malhos e forros, emboços
e rebocos, poderão ser feitos inde'
pemdántc ée licença mt aviso á Pre-
feitura, desde nue' não liaja necessi-
dade dc armar andaime na via pu-
blica ott sobre cila."

O projectò de orçamento para o
anno próximo impõe a obrigação da
conimunicação por escripto, devida-
mente sellada, sob pena de multa de
30$ooo. O absurdo de tal disposição,
qtte só tem por fim extorquir aos
contribuintes a importância_ dò sello,
salta á vista. 'Se um inquilino escru-
ptiloso qttizcr; elle pronrio. forrar de
novo u-nia sala ott um quarto, pintar
tinia porta ou caiar uma narede, col-
locará o senhorio na contingência de
ter dc pagar 30S000 de multa, por
tuna responsabilidade quo elle não
assumiu! dv a Prefeitura, que tem á
sua frente um medico, qtte deve zelar
cuidadosamente por todos os assttm-
ptos que interessem á Saude Publica,
cm logar dc incentivar ao asseio, á
limpeza c 'aos devidos cuidados hy-
gienicos, é ella própria que levanta
obstáculos a quem pretender ser litit-

• po c conservar asseada a sua resi-
dencia!

Além de. que tal dispositivo, sc vin-
gasse, poria os domicílios dos cida-
dãós, qtte são invioláveis, segundo."i
lei, á mercê dc quantos guardas' ou
íiscaes do município ss julgassem 110
direito de os ,Vú\"idir, para verificar
se ifflta "sala foi 'forrada, ou se foi
caiada uma parcJe!

'Seria o caso de taes visitantes
serem postos no meio da rua, a bem
011 ri .mal. porque nenhum chefe dc
familia poderá permittir a invasão
do seu lar por gente estranha c sob
os mais fúteis pretextos. Ue .sorte
que, a par da tentativa da extorsão
do sello, das cansciras a que ficará
obrigado quem qttizer forrar 011
caiar uma parede, haverá ainda os
imntmeros conflictos que tal dispo-
sição necessariamente provocará!

E i esta a vida dos habitan-
tes desta cidade! Impostos! Im-
postos! Impostos! íE' o que sc Iltc
depara! Tííle paga á Prefeitura im-
posto predial, precisamente para que
tenha armamento condigno. Pois
vae a Prefeitura c exige-lhe qtte lhe
pague o calçamento! E pagando
muitos impostos qtte só deveriam ser

jj empregsdos nos serviços municipaes,
é ainda obrigado a pagar taxas espe-

( ciaes, exactamente para que lhe se-
jam prestados esses serviços!

Ficamos todos com a pelle agarra-
da ao corpo... dc certo provisória-
mente!

'Segue a representação que a Liga

pacho & bancada, conservadora, eu fizera á
unidade de vistas da representação ccaren-

.sc, parecendo esquecer que vv. ee. faziam
parte dessa representação. Peço licença para
ponderar que se vv. ee. relerem attenta-
mente meu telegramnia & bancada consor.

vida .num
A politicagem do Ceará

A maioria da bancada cearense, na Ca-
mara dos Deputados, recebeu do presidente
do Ceará o seguinte telegramnia:

"Agradeço lelegramma que vv. ee. me
dirigiram, em 23 do corrente, explicando
que o Intuito de seu despacho de 19 era
manifestar magua pela allusâo que, no des- narios, tomando posse os que ainda o

Academia de Altos
Estudos

dQMPOÜÇAO DO
CORPO DOCENTE

Rcttne-se hoje, no Instituto Histórico
e Geographico Brasileiro, ás 8 e 3I4 da
noite, a Congregação da Academia de
Altos Estudos, devendo comparecer to-
dos os professores, quer dos cursos
permanentes, quer dos cursos extraordi-
não fizeram.

Como ficou resolvido defiiiit!'/sm:nte,
o corpo docente compõe-se dos seguiu-
tes senhores: professores honorários:
desembargador Antônio Ferreira de
Souza Pitanga, dr. Benjamin Frinktin
Ramiz Galvão, dn Carlos Miguel Del-

vadora, verificarão que alludo á unidade de | gado de Carvalho, dr.. Clovis Be/ilá
\istas da representação cearense, não como
facto consummado, mas como aspiração de
meu governo, que para realizai a se empe-
olia era dirimir divergências partidárias.

Dando õ incidente como terminado, posso
af firmar a vv. ce. que jamais serão des-
mentidas as garantias que tenho assegura-
do a todos os direitos políticos ou indivi-
duas, e folgando de reconhecer os reaes ser-
viços já prestados por vv. ee., recebo como
muito sincera a rcaffirmação de suas dis-
posições para trabalhar cm prol dos grandes
idéaes do nosso querido Estado. — Attcn-
ciosas saudações. — (a.) João Thoinc." .

Interessa-o a Bolsa? Quer saber do
cambio e do preço do café? Leia, a
•partir de depois de amanhã, A Lanterna.

Uma determinação do ministro
da (Ua de Portugal

Lisboa, 27 — (A. H.) — O Minis-
terio da Marinha determinou que os
navios destinados ao Douro ou a Lei-
xõts se conservem a tres milhas de
distancia de terra até receberem pilo-
to a bordo.

A entrada no porto de Leixões ánoi-
te só é permittida mediante concessão
eppecial.

.Os signaes de que o porto de Lei-
xões está fechado á navegação, são: —
de dia, um cylindro preto ho mastro
da Capitalia, c á noite um pharol ver-
inelho entre dois verdes.

So V. Ex*. fôr visitar os tle-
rmsitos do vendn do moveis

REDSTAR
tor» oceasião dc verificar como
suo graciosos o práticos os
seus estylos, como é perfeito
o seu acabamento e como süo
boas as condições do paga-

mento e preço. *
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Biarritz
(Uma pagina do historia)

cqua, dr, Epitacio da Silva Pessoa, dr.
José Vieira Fazenda, dr. Pedro Ainjus-
to Carneiro Lessa, dr. Thcodoro 3am-
paio e dr. Urbano Santos da Costa
Araújo; professores dos cursos perma-
nentes: dr. Afranio de Mello Franco,
Alberto de Oliveira, dr. Alexandre Jo-sé Barbosa Lima, dr. Alfredo Bemir-
des da Silva, dr. Alfredo Gomes, dr.'
Amaro Cavalcanti, Antônio de Barros
Ramalho Ortigão, dr. Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, dr.. Arthur Pinto
di Rocha, dr. Âurelino de Araújo Leal,
Basilio de Magalhães, Bcrtino de Mi-
randa, conde de Affonso Celso, dr. lir-
nesto da Cunha de Araújo Vianna, dr.
Framrsco Pinheiro Guimarães, Oastâo
Ruch Sturzenecker. dr. Homero Baotis-
|?V d.r-» Joa° 'Cbíysostonio da Rocha ^„..^B„..,ltulvllll, „,Cabral, João de Lyra "tavares. dr. João 1 como tinha progredido. 1£ o castello deMartins de Carvalho Mourão, dr. joSo | Ferragus, sem objectivo, foi-se deixando

Instituto Benjamin
Constant

O QUE SEPASSA NA
CASA DOS CEGOS

Escrcvcm-nos .,,,,,"Sr. redactor do Correio^ da Manhã
— 'Muito têm oa jornaes independeu-

ADanln Btttonnnn»* tes desta capital dito sobre as irregu-
raulU DltlSnCOlirt Cidades gravíssimas, apontadas na re-' 

presentação dirigida ao ministro do In-
terior. e Justiça, pelos alumnos e aspi-
rantes do magistério do "Instituto Ben-
jamih Constant. " ' 

...
O despacho do ministro na alluoiaa

representação foi uma decepção I
S. èx. não devia ter negado, aos po-

bres cegos o pedido de inquérito rigo»
roso, que com palavras tão humildes,
e confiantes em sua justiça, lhe din-

A historia quer que a fundação de
Biarritz remonte ao século XI — tempo
em que a Cidade que hoje se vé' não
passava de 'uma' aldeia minúscula; -too-
voada por um numero reduzido de pes-cadores. No século XIII, porém,' a con-
strucção de um forte no cume de umà
coluna próxima do mar, indica clara*
mente a importância que ganhara a 

'ai?
deia aos olhos dos seus habitantes é of
interesse por elles enxergado, na neçes-i
sidode de pót-a tranquillamcntc em es-',
tado do defesa. O forte chatnoii-se
castello àc Ferragus. — nome de que'depois se serviu Balzac para baptisarj
uma das personagens mais inverosimeis'
do seu repertório da Comedia Humáhai
Quanto ao valor auferido por Biarritáj
no espaço de dois . séculos, «5 gerai-mente explicado pelas baleias que:;iedeixavam pescar nas. súa.s. proxitnUa-des e cujo total redundou no exercício
de «ma verdadeira industria,'* .prospera
atéo século XV. .-. 1. .";

Nessa época,, todavia," cantadas, pro-vavelmente, de se deixarem arpoar. as
baleias immigraram do golpho da Gas-
conha para um solo mais hospitaleiro.
Conseguintcmente, Biarritz dec a h i u

Ribeiro,-dr. Jonathas Serrano, dr. Ma
noel Álvaro de Souza Sá Vianna, dr.
Manoel Cicero Peregrino da Silva, dr.
Manoel de Oliveira Lima. dr. Mano;l
Said-Ali-Ida, dr. Miguel Calmou du
Pin e Almeida, dr. N. de Andrade, Ir.
Raymundo de Farias Brito, dr. Rodri-
go Octavio de Langgaard Mencze3 e
dr. Vietor Vianna: professores dos
cursos extraordinários: dr. Affonso
Bandeira de Mello, dr. Affonso A'F.s-
cragnollc Taunay, dr. Antônio Dias dc
Barros, dr. Armando Vidal Leite Ri-
beiro, dr. Augusto Olympio Vivei, os de
Cai tro, dr. Augusto Tavares de Lyra,
dr. Belisario Augusto Soares d; Sou

carcomir pelo tempo, a ponto de ficar
reduzido ao que hoje é — uma lasca de
muralha de um metro quadrado dc base
e seis metro9 de altura.

Até o século XIX, Biarritz não fez
senão retroceder .no seu estado primir
tivo. Não houve baleia assaz altruísta-
que, aconselhando as suas irmãs a torç:
narem ás mesmas paragens em quei
haviam vivido outr'ora. quizesse con--
correr para o renascimento do povoado,,
Esse ultimo reduzido, em quatro se-;
culos, a uma população dc mil e poucos,
habitantes, estava condemnado a vege-.
tar ainda por muito tempo. Mas, cias
1838, rompeu na Hespanha a revolu.-

za dr. Bianor de Medeiros, dr. Edgard ¦ ção carlista. E nisso consistiu a. salya-
Roquette Pinto, dr. Eugênio dc liarros 1 ção dc Biarritz.

UMA BOA NOTICIA

O pagamento dos addidos co-
meca.»

O Tribunal de Contas, reunido hon-
tem em sessão, sob a presidência do
dr. Didimo da Veiga, resolveu final-
mente registrar o credito de
2.?fio:ooo$ooo para pagamento dos
funecionarios addidos de todos 05 ml.
histerios,

Sciente deste acto do Tribunal, o di-
rector interino da Despesa do Tlicsott-
ro Nacional providenciou logo no sen-
lido de ser iniciado hoje o pagamento
aquelles serventuários.

TiInteSm"
DEPOIS D'AMANltt

Falcão de Lacerda, dr. Enrico de llóes,
ri» He'i0 l.nho, dr. João Luiz Mus,
M. de Figueiredo, José Felix Alves Pa-
checo. dr. José Leopoldo de rtulhucf
Jardim, dr. Laudelino Freire, dr. L.úz
Cetim Paes Leme, Max Fleluss, dr.
Miguel Arrojado Ribeiro I. sben dr.
N,ino Pinheiro de Andrade, dr. Sylvio
Roméro Filho e dr Virgílio de 84 Pc-
tetra..

A ordem do dia é o accordo pria a
elaboração dos rontos que sti^fSo
para os exames f!nr.es. cujo inic.o c a
25 de novembro próximo, bem como
p!i':a a elabir.,"i:i do novo iiroitr.-imm.i
li 1° anno d~> Curso Admihistrát.v • a
Financeiro, para lei", e tanibi-n dos
nrogiamnias in ciàei do 2a ;,nno tio
mesmo curso e do i° anno do Curso
de Plulosophia e Letrisi

O general Carlos de Campos
nãocliegou

Tclegrammas tia Agencia Americana
noticiaram bontem a partida do general
Carlos Campos de S. Paulo, com des.
¦tino a esta capital, o que, entretanto,
não se verificou.

Segundo- nos informam, o genera}
Carlos de Campos embarcará hoje, de-
venda chegar amanhã pela manhã.

FINANÇAS DE S. PAEO
I.è-se no Estado dc S. Paulo;
A exposição apresentada ao sr. pre-

sidente do Estado pelo sr. Cardoso de
Almeida, secretario da Fazenda, sobre
a organização do orçamento para 191?,
hontem publicada nesta folha, causou
geralmente boa impressão.

Algumas das idéas contidas nesse do-
cumento, só podem merecer applausos,
Taes são entre outras, a de reforma
do nosso, systema tributário, baseado
quasi que exclusivamente nas taxas de
exportação, pelo estabelecimento do im-
posto territorial, muito mais cquitativo
e de accordo com os sãos princípios! porque era imperatriz c depois porque¦ . , , era bclla — trouxe comr.igo para Biar-

A cidade conta^ hoje em dia, mais.de-.:
dezoito mil habitantes. E meio milhão,
de estrangeiros visitam-na atinualmento.

* tf #
Biarritz pôde, desde então, tratar oom;

legitimo desprezo quanta balela per.ma-i
necesse ainda na supercic dc suas
águas. Privados, pelos carlistas, de
irem a São Sebastião, iniitimeros bcs-i
panhóes decidiram vir banhar-se env
Biarnitz. 'E, no numero desses banhis*
tas, resplandcscia a imagem da senho-:
rita Eugenia Maria de Montijo der
Guzman. . ...

Em iSjS a senhorita era apenas timn
menina. Tinha só doze annos. Ü,
Biarritz não podia ndvinhar que. dan-;
do acolhida á sua pessoa, abrigava um;
verdadeiro thesouro. Mas cm 18531;
aos vinte e sete annos de edade,' a
menina se casava e tornava-se, ipjo
facto, imperatriz dos francezes.

Quando uma -mulher se casa, aos vin-
te sete annos. consciente da paixão que
inppirou faz fatalmente do marido um
executor ohcOientc dos seus caprichos.

Uin dos caprichos .mais innoceiitcs da
joven imperatriz consistiu em tornar
periodicamente a Tiiarritz, afim (le os-i
tentar, aos olhos dos banhistas em cuja
companhia emigrara outr'or.i dc São
Sebastião, ns grandezas que tinha galr,
gudo, devido exclusivamente aos seus
encantos de mulher. E para que esse
espectaculo fosse acompanhado do .mais.
completo esplendor, mamlou construir
um palácio para lhe servir de morada.
Cíum proniontorio, no extremo o.piposto
aquelle em que fora edificado o castello
de Ferragus, surgiu a monumental vil-
Ia Eugénie,

Duplamente imperatriz — primeiro
. ...... u..... — l.u-u.m. >.v......igo pa

ritz. i cada estação, um cortejo dc cor-
iForam os primeiros habilite.

econômicos, c a da supprcssão da sobre
taxa logo que forem liquidadas as! tezãos. iforam os primeiros
responsabilidades a que ella- serve de' da «1raia originários de Paris,. Quanto

iao grupo correspondente, originário <la
garantia. ^ Hespanha, foi depressa constituído pe-

Alem dessas medidas o sr. secretario los banhistas com cila Outr'ora deita-
da Fazenda expõe outras providencias U»? for« ,!? São, Sebastião pelos enr»

, , • listas e cuia curiosidade de ver na-
que, bem executadas, nao podem deixa. | tlucl|e apogcu a aiuiga companheira de

dos Proprietários entregou ao Con
selho Municipal e que é perfeitamen-
tc justificada:*'Illiii."». e cxr.10. sr. dr. presidente
do Conselho Municipal c mais dd. Edis
do Distrieio Federal. — A Liga dos
Proprietários, por sua directoria c mais
coiiiocios itifra-assignados, todos pro-
prietarios na Capital Federal, vem anre
vv. eexs. representar e reclamar con-
tra a disposição contida 110 art. 213 c
paragrapltos do projectò dc orçamento
da Municipalidade do Districto Federa!
para o exercicio de 1917, c espera qiie
rittenias as razões que passa a expor
v.v. exas., excluirão tal arlijo do
contexto definitivo da lei annua, a ser
saticcionada, para vigorar 110 anuo pro-
xiir.o futuro'.

Antes de qualquer consideração ab-
sírácta bii dc ordem philosophica, ju-
ri.dica fu social, convenha-sc nue o dis-
positivo cm questão nada mais é que
uma carta de naturalização dada, e pas-
sada em favor de uma lei morta, por
inexquivel, conha a qual sempre rc.v
giram, ainda que pacificamente, todos
os proprietárias, desde o tempo da di-
tladura Passos no Distrieio Federal.

Desde aquelle tempo até agora, o
confisco. 011 o processo subrepticio, pn
ra n cobrança do imposto de calçamen-
to, usado pelos empregados do F'sco
Municipal, ji que a inconstitiicionalida-
dc do in:j;ostj é calva e por demais
ni.-.nifesta, tem sitio o depender .1 cer-
tidão de quitação com a Prefeitura, do
immovel oue sc pretende vender, .ifiin
dc compelir o vendedor necessitado
(para poder ter o seu negocio liquidado),
a pagar nesse ii.slantc, 110 mais
tezes afflictivo de sua coiidivão
¦omica, aquillo que por outro procesj»

Ias
eco.

menos arbitrário, violento ou capeioso,
jamais seria cobrado c pago.

Sinceramente unia repartição arreca-
dadora que assim procede, foge á íé di-
gnitaria de sua funeção publica.

Ora, vv. cex., os mandatários do
povo, por certo não poderão encampar
com a reviva desse imposto illegal, am-
da o expediente artific'oso dos empre-
gados do Fisco, fazendo agora depen
der do pagamento do imposto dc cal-
tamento o pagamento concomitante do
imposto predial, que é o que sc. proje-
cia 110 paragrapho 2" do referido arll-
s° m- . ,. .j ¦•

Diversas acções judieiaes tem sulo j.i
propostas, por proprietários para a do-
cretação da illegalidade daquejlç im-.
posto de calçamento atit.tritirmentc ar-
chitectado; e 5.". por um lado o julgado
ej.v, Wiicrcto só resolvo sobre o direito
das partes litigantes, ou só a ellas apro-
veita, no «111131110 isso basta para obie-
ctivar a repulsa consciente e preexis-
tente á offcnsa, do d'rcito do _ proprie-
tario, que, assim o tem defendido, con.
tia o referido e pretendido imposto de
calçamento.

K, 011 o imposto de calçamento é ou
nãoé leisinidema mesmo imposto pre-
dial desdobrado sob uma outra dcnoini-
nação; se é elle por si dará um praso
certo, direito ao executivo fiscal .por
parte da 'Fazenda Municipal con-
tra o contribuinte faltoso, e. se o
não é o pagamento delle não pódc de-
pender do pagamento conjuneto ou con-
comitante daquelle, por um principio
de direito communi, onde a razão dc
pedir allia a .mesma razão de decidir —
e é obvio une a não ser pelo desloca-
mento arbitrário e cxhorbitantc do
mandato dos icgislado-es municipaes,
não poderão eUcs alterar o direito
cainmnm pretendendo collocar na de-
pendência de um imposto cobrarei exe-
outivamcnle, um outro absolutamente
ittcobravcl, por meios licitas, í>or ser
elle inconstitucional.

iDesde São Tltomaz de Aqtiino que:"¦Dicuntur leges iuxtae "ex fine""quando scilicet òrtlinantur ad bonttm
commune, "et ex-forma" quando sei-"licet sccuiidum c qualitatem nrop.ortio-"nia impoiinutur stib.litis "onera".

"(Summa th. 2, 2, 9<U.)"
IMais de momento.
listas, as observações mais de mo-

mento qne a "Liga dos Proprietários
offercce á consideração dos esclarecidos
espíritos de v. v. cxs., relativos
ao projectado art. 313 e seus paia-
graphos. ...

Ainda tambem relevem as oondades
de v. cxs. que a "Liga dos Priprietn-
rios" sc refira ao contexto do projectò
no art. 213. .Neste artigo quer-se obrigar, sol)
pena de 3ofooo de multa, o proprieta-
rio a comnmnicar .por escrinto. devi-
d.-.iiientc seliado, ao agente do districto
toda vez que tenha dc fazer limpeza
dc pincel em qualquer casa, ou depcn-
dencia delia. 'N:ão fosse a convicção
de que v. v. cxs.. sabem das aperturas,
porque passam actuálmcnte os proprie-
tarios tanto assim que já. prorogam o
praso .para pagamento de impostos sem
multa até dezembro: «ão fosse isso, e
pcrgimtar-se-ia: — qual a utilidade da
medida projectnda ?.

Vexar o 'Proprietário, diffioultando-
lhe os gastos, tempos c trabalhos, já de
si pesados para attender a, exigências
dos inquilinos c as ultimações da San-
de Publica ?

Expor o domicilio a visita c devassa
continua tia turba multa dc fiscaes dc-
sejosos dc multas ?

Ponderem vv. cxs. que no preço do
sello. ou além do preço do sello da
commtinicação do agente do destricto.
vae incluído o pre<;o_ de muito sacri-
ficio opposição c affronta até ao di-
reito fundamental da inviolabilidade
de domicilio.

Feitas assim as ponderações que a"Liga dos Proprietários" entende mais
precisas, deixa ella ao critério e reco-
iihecido esforço dc vv. cxs. pelo bem
publico e solução dos casos de modo a
impedir embaraços que .possam surgir
110 futuro recebimento das décimas, de-
vido a actos illcga.es que justifiquem a
recusa do 'pagamento do pretendido
calçamento."

de concorrer para a normalização da
nossa situação financeira e, portanto,
para o progresso do Estado.

E' indispensável, porém, para atlin.
gir tal fim, que, na phrase de s. ex,
"sejam respeitadas com o máximo es-
crupulo as verbas da despesa c se faça
uma arrecadação criteriosa c regular."

Esperamos que o sr. dr. Cardoso de
Almeida não se contente apenas de
formular esses optimos desejos c pontiu
o maior empenho na realização do seu
programma revelando mais uma vez :i
inteliigcnte operosidade e a tenacidade
de esforço que o distinguem entre os
politicos do nosso Estado.

A LANTERNA
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O que £ez bontem a commissão
de FiBãBoav uá Cafflaia

Sob a presidência do sr. Antônio
Carlos c com a presença dos srs. Car-
los Peixoto, Justiniano de Serpa, AL
berto Maranhão, Cincinato Braga, Bar-
liosa Lima, Balthazar Pereira, Móniz
Sodré c Augusto Pestana, esteve hon-
tem reunida a conunissão de Finanças
da Câmara.

Foram assignados as redacções fi-
tines dos projectos ns. 69 G c Cg H,
orçando a receita c fixando a despesa
da Republica para 1917; pirecores dos
srs. Justinia.no dc Serpa., autorizando
a abertura do credito de ii'.|02$.\|(i_,
para o pagamento dc fornecimentos • á
Estrada de Ferro Central do Brasil,
em 191.1. c de 36 :ooo$ooo, par.i_recor-
rcr ao pagamento cm 1916, do alugue!
do casco do vapor Lucania, que serve,
provisoriamente, de barca pbaroí no
canal de Bragança, 110 Pará; e favo-
ravel para ser destacado e constituir
projectò separado o art.. 2" do proje-
cio 11. 133, dc 1916, autorizando a aber-
tura do credito dc t.264 :C84$095, parti
attennder no pagamento das despesas
feitas no Contestado.

mmüO<í&r'*b> ÇP-»

giram. . . âiSatisfcz-se, no entanto, , o ministro
com as informações do director II...

IPobres cegos I Já sentem pesadamen-
te as conseqüências do despacho, e ao
seu gesto altivo respondo o coronel
"Viuva Alegre"' com estúpidas repre-

Que os espíritos bemfazejos de Ben-
jamin Constant e Pedro II, protejam p
Instituto qüe, foi objecto de seus cui-
dados e onde despenderam, em vida,
tanta energia e abnegação |

Quem .outr'ora visitava o Instituto,
sentia-se feliz eom a alegria commtt-
nicativa, que se expandia dos rostos sa-
dios dos pobres' entes privados da luz
do sol. <

Tinha-se a illusão de que não se esta-
va no meio de cegos.

Tudo isto mudou-se !'• A impressão que hoje sc sente é ab-
solutamente opposta. «Parece que se vi-
sita um claustro I

O ar de tristeza, indecisão e receio,
alliádos á côr macilenta, própria da
péssima alimentação!, conforme venfi-
cou de visu o ministro, dá um ton de
dór ao rosto das victimas, que confran-
ge o coração do visitante.

Emquanto o nosso d. Quixotc-de bar-
bas brancas, armado com grosso benga-
lão, passeia a sua incompetência e
maldade, pelos vastos salões e corredo-
ros em procura do fio da terrível rc-
volta, passam-se, na casa, scenas revol-
tantes, como a que se dou na semana
finda: dois outros mestres c contra-
mestres, andaram aos tapas e trambu-
Ibões nas officinas !...
O enérgico director «iflnrfou-líií' dizer,
pelo secretario, que se repetissem, iria
contar ao ministro I

Ridículo I Incrível !
Ha .professores, que em vez dc aprq-

veitareiu o exíguo tempo de suas li-
ções com 03 alumnos, vão conversar em
italiano e franecz, sobre as orgias c jo-
gatinas da noite !...,

Nem podia deixar de ser assim, se o
próprio director confessa ao ministro,
não ter força moral para chamar os rc-
lapsos ao cumprimento dos deveres I...

O ministro devia mandar ao InstitH-
to uma .pessoa do sua inteira confiança
para ouvir os alumnos e miais pessoas
do estabelecimento, para ter certeza do
que ali se passasse é que s. cx. rc-
almeítfe ignora. Estou certp de que sua
ex. se convenceria da falsidade das ai-
legações do coronel "Viuva Alegre",
para se justificar.

Tenha pena dos pobres cegos; sua
ex. não está livre de precisar, para
algum ente caro, da instrucção que mi-
nistra o "Instituto Benjamin Con-
Stant".

O inteliigcnte e brioso aspirante ao
magistério, Antônio Ferreira, bem como
seu altivo collega João Eleutcrio, alu-
111110, são as primeiras victimas do odi-
ento director, que os stippõe chefes de
revolta, sendo que o iprimciro, ao che-
gar ao Instituto, no dia i(í,, encontrou
toda a sua roupa na portaria, par ter
o director deliberado çxpulsal-o, sem ao
menos ouvil-o. Não fora a attitude no-
bre de alguns empregados ouvidos e
que não quizeram pactuar com a chan-
tage do director, estaria o pobre cego
hoje na rua, expulso de sua casa, onde
não deveria estar já o director se não
fosse a protecção escandalosa do ¦¦ pre-
sidente da Republica, da qual sc jacta,
ou se o sou couro dc hypopotamo fos-
se sensível ás arranháduras que tem
levado nesta questão.

O queijo ú bom e a ratazana da
Praia Vermelha, não o quer deixar...
— Amigo dos cegos."

A contribuição fle
Minas Geraes

Federação
Um novo e importante

discurso do
sr. Senna Figueiredo'
Ao ser annunciada a discussão do ul-

timo projectò constante do avulso o»
ordem do dia, estabelecendo penas para
os que explorarem, no terriorio da 'Re-
publica, touradas, brigas de .aallos e
outros "sports" de caracter mais ou
menos deshumano. oecupou Kontem a
tribuna.da Câmara, o sr. Senna F'-
gueiredo, para tratar ainda da arreca-
dação de rendas no Estado de Minas
Geraes. . • . ,

O sr. Senna Figueiredo, depois de
se referir ao seu discurso anterior, em
que procurou demonstrar o máximo
possivel da arrecadação do imposto de
consumo (taxa e selo) em Minas, que,
110 octual exercicip, não será para esta
superior a 1.830 :ooo$ooo, máximo do
quanto o Estado pôde produzir, e para
aquelle de I.i75 7S9$ooo, tambem o
máximo, e que a renda total com o
sello adhesivo será, segundo os dados
já coibidos, approximadaaiente de
3.700 :ooo$ooo, af firmou, mais uma
vez, que será essa a máxima contribui-
tão directa do Estrado. Ksse que *n>
Minas, em geral, não ha sonegatão de
impostos; se alguma apparcce, em gran-
de parte, é oriunda dos mercados de
procedência das mercadorias, e para
confirmar a sua essertão basta vêr o
que se dá com os vinhos estrangeiros,
aos quaes não acompanham o sello,
pelo que não se deve culpar o commer-
cio mineiro.

Passa a demonstrar que Minas, sen-
do Estado central, é tributário do Dis-
tricto Federal, de São Paulo, do Rio de
Janeiro, da> Bahia c de outros nos quaes
os mercadorias ali consumidas soffrem
a incidência do imposto, que concorre
para elevar a massa globar de,suas re-
partições arrecadadoras em prejuízo dás
de seu estado, cujo re'f!exo contribuo
para apparccerem com arrecadação me-
nor do' que as de outros Estados me-
nos populosos, porém roaís industriosos.
Antes, porém, de entrar no assumpto,
pedia licença para analysar o imposto
sobre consumo de aguardente e álcool,
tributação recente da União, mas des-
titiada a concorrer com elevada parcella
para o seu orçamento.

Analysa o systema de arrecadatao,
a sua difficuldade dum estado para ou-
tro, dados os systemas variados de fa-
bricação, de acondicionamento, e, prin-
cipalmcnte. em um Estado, onde a tudo
isso, aceresce a circirmstancia de serem
muitos os fabricantes, mas cm pequena
escala, onde as difficuldades de trans-
porte em costas de burros, e o syste-
nia de commercio do produeto não per-
inittem fácil fiscalização c por isso, má
arrecadação, com o grave damno de se
criarem, não só para 0^ fabricantes,
como para os intermediários, duvida3
futuras.

Cotejando a arrecadação do Estado
para o orçamento mineiro, nota que
essa, apezar da fiscalização c esforço
por parte dos funecionarios mineiros,
muito deixa a desejar, por ser artigo
de largo consumo.

Affirma que o Estado arrecadou em
1915, pelo imposto sobre aguardente,
álcool e outras bebidas alcoólicas a
quantia de 768:76C$oo7, á razão de
100 réis por litro. Suppõc que a quarta
parte da arrecadação correu por conta
dc outras bebidas, dando para estas a
arrecadação de i92:i9i$5oo e para a
aguardente a de 57<>:574$5o7.

Para melhor firmar o scu argumen-
to, stippõe que a arrecadação de réis
768:7665000 do orçamento mineiro tc-
nha corrido toda por conta da aguar-
dente, a razão de 100 réis por litro,
correspondendo essa quantia a rci3
7.fiS7.66o litros. Compara este ultimo
algarismo com arrecadação federal
de 1914 oue attingiu — sobre bebidas
— a 3oo:37í$o95, e que, permanecendo,
para os futuros exercícios, terá dc ser

Aprecia caricaturas? Compre, a partir
de depois de amanhã, A Lanterna.

A AMNISTIA E SEUS EF-
S

Em conseqüência da emenda conci-
liatoriá ao projectò de lei que levanta
as restricções da amnistia concedida
aos revoltosos dc 1S93, serão promovi- riu
dos 110 Exercito: a tenente-coronel,, o
major de artilheria Francisco Martins
Rangel, c a majores, os capitães Josc
Ignacio da Cunha Rasgado e Aristidcs
Olviupio de Sampaio.•Esses offioiaes, segundo nos infor-
mam, irão para um quadro especial,
com a denominação dc Q. F,, não oc-
cupando vaga. Abrem-se assim duas
vagas de capitão c uma de major na
arma de artilheria. ficando o quadro
augmentado de tres officiaes supertó-
res.

¦Cl»"São Lourenço*II — Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para 200 réis. com valiosos
brindes. — LOPES SA' St C.
——, ¦¦- tmm*JieZ4*-+!K**«*i*-T*m*:i *
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ss \mm DE HOJE
Rczsm.sc ns seguintes ror alma de:

D. Maria Jesus de Almeida, ás 9 t|3,
S. Francisco (le Paula;

1). Adelaide Cordeiro Corrêa c C.-s'.ro,
ás o horas, em S, Francisco de Paula;

Sebastião de Carvalho. A3 o hora?, na
canella dc Sun'... Antônio de Ramos;

I). 1'raiicisca Cândida de Jlisaliuics, es
S 1I2. cm S. ToíO:

L>. Benigna Rehorcdo Kscobar, as q ho-
ra? cm S! Francisco de Paula;

Mnjor Heitor dc Toledo, ás g lioras, cm
S. Francisco do Paula;

D Jacintha dc Freitas, as io Iior-s. cm
S. Francisco de Taula:

D. Carluta Faria Pinheiro. as_9 horas,
na capella da Irmandade de N. S. da
Saude; ... , ,

José Ribeiro Nunes Junior as oiU lio-
ras, na cereja do Rosário; ,

D. Izaura <lc Suoza Ferreira, as 9 no-
ira», na maifiz de Santa iRità «

exilio não podia soffrer demora
Não havia, porém, vivenda nem ho-

tcl .para tanta gente c, a exemplo da
imperatriz, cada qual, afim de acompa-
uhal-a ou de vir ao seu encontro, con-l
struiu o seu castello. 'Foi, então, um
delírio de edificação de .palácios que,
com os sc.ia parques, já não cabendo'
propriamente em Biarritz, ganharam
as estradas numa extensão de muitos.c
muitos kilometros. O burgo dc pesca-
dores transformava-se depressa lium
scenario de conto de fadas, onde só
evoluíam fidalgos, cquipagens, animaes
de raça e orçados agnloados. A prós-
ipcridade de Biarritz, no meio do século
XIX, não podia comparar-se. por ser
agora muito .mais considerável, com a
dos séculos XIV c XV, na época ent
que as baleias abundavam no golfo do
Gasconha.

«! ü: *
A imperatriz só teve um filho. Mas'

caprichos teve-os sempre em quantida-
de. A conseqüência do ultimo foi o que
sc passou em Sedah, no anno de 1S70:
A sua repercussão en.\ .Utarriti foi mui-
to seria. Os sc\ví' freqüentadores cnii-
graram apressadamente, como o cardu-
me de., cetáceos uo século XV, A villa
Fiigcnie foi posta á venda.

O seu comprador não tardou em
traiisfornial-a e:n casi.llo.i.A idéafde
itistallar uma roleta tio antigo boiiaóir
da Imperatriz era não somente dc .ca-
racter a imprimir no jogo uma. certa
majestade, assim como . parecia ¦ dever
concorrer para absorver o dividendo
das mais prosperas cocoltes de Paris e,
conconiinitantcmentc, o patrimônio de
seus sequazes. Mas a cocotte, de raça
franceza, modesta ou não, é fui)da-
mentalmente patriota, segundo dcr.1011-
strou Alaupassiiiir, com a sua. Made-
moiselle Fifi. Subsistia o preconceito
de que Biarritz fora contaminada pelas |
responsabilidades que a imperatriz ti-
vera no desastre de 1870. O casiuo
ficou ás moscas e sossobrotl. .. ..

Quem salvou Biiirrilz dessa seguhdS
catastrophc foi Eduardo VII, rei di
Grã-Bretanha o Irlanda. Quando prin»
cipe de Gallcs, na sua qualidade " de
gcntlcman desòccupado — com propéUr
ções ambulatórias, e um desejo insa-
ciavcl dc passear pelo continente, u
sua elegância — veiu uni dia dar tun-
do em Biarritz. Embora quasi deserta,
o aspecto essencialmente mundano que
a praia, na sua iniulez, ainda coiiíor-
vava c dc que a dotara.» o segundo im-
perio, agradou ao moderno Brummuel.
Cada anuo, dalii por deante, a sua
silhueta, durante quinze .lias, apparc-
ceu em Biarritz, O principe não se de-
morou em ter ali o sen cabòlleirelroj
o sen barbeiro, a sua manicura e o
seu callis!.i. A villa Eugénie, posta 110-
vãmente á venda, foi transformada cm
hotel para acolhel-o.

A preferencia do principe de Galles
foi habilmente explorada, numa éra em

a reclame havia virado numa ver-
da.lcira omnipotõncia. Não houve cs-
tanciciro da Argentina que, r.o ler nos
jornaes os pormehórés sobre a presen-
ça do genileman, em Biarritz,.não sen-
IÍS3C o desejo irreprimível dc largar
para ali c, á custa de algum dinheiro,
honibrcar com o principe á hora do
golf, cortar o cabcllq com os mesmos
instrumentos que Mie serviam para
aparar os pellos c recorrer á mesma
rapariga que lhe cortava as unhas.
Biarritz cobria-se, icntão, de boteis
eraiuliosos. de quatro .1 cinco andares,
para receber essa gente simples. E
dois trens de luxo começaram a partir
diariamente de Paris, para lhe servir
de transportes. Dois eesinos, ç:n vez
de um só, foram rapidamente ináugu';
rados. E ambos prosperaram assombro-
samente.

Quando o rei Eduardo VII fallççeu,
após nove annos de reinado, dir-se-:a
que Riarritz atravessaria uni novo pc-
riodd de agonia. Felizmente, porém,
esses parvcmts endinheirados <we, du-
rante cinco lustros, não cessaram _ de
procttral-a, envaidecidos á simples idéa
de parecerem entrar cm contacto com
o príncipe e depois com o monarch.i,
tomaram a pouco c pouco gosto_ pela
praia c pelos seus horizontes, criaram
ali, com o correr do tempo e á força
dc' muito dinheiro, uun espécie de
meio social, dc maneira que, nessas
condições, não sc resignaram nunca
mais a deixar de vir habital-a, cadn
anuo, numa determinada estação. E-n
plena guerra., num momento em que,
de um modo geral, não ha particular
que não verifique com tristeza 03 çm-
baraços que lhe mortificam a vida,
esses homens, talvez sem se darem
da sua incommenstiravel bemaventu-
rança, continuam » locupletar os hotéis

OS CINCO Mili CONTOS DA IjO-,.-- , , . ,.n
TRH;lA DB HESPANHA AOS! Cevada pela arrecadação v^imiíosto

: ASSKiXAXTBS DA "KEVISTA
DA SEMANA"

- -UMA PBRWNTA. E UMA RE-
SP0ST1A

Como hei de habilitar-me ao lin-
do numero da grande loteria de Hespã-
nha. destinado aos assignante da "Re-
vilta da Semana", que a empresa da
bella ilkistração adquiriu por interme-
dio do Banco Ultramarino e que está
depositado uo Crédit Lyonnais, dc
Madrid ?

—¦ lAssignando a "IRcvista 'da (Se-
mana".

li como será distribuído o pre-
mio que pertencer ao bilhete ?

E' comprar o numero de hoje, da"Revista da Semana", que lá vem tudo
muito bem explicado. (XI 5284
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de aguardente e álcool á razão de 60
réis/de mais 461:2395600, que infeliz-
uieiVíè não se deu em 1913, e não se
dará cm 1916, não só por ser imposto
novo, como tambem pelo defeito e dif-
ficuldadcs de arrecadação.

Confessa que modificando o actual
systema de arrecadação, esta se ele-
vara extraordinariamente, c para pro-
var calcula que a producção de aguar-
dente c álcool em Minas, para um con-
sumo c exportação, seja de 20 milhões
dc litros, produzidos por pequenos fa-
bricantes, a não ser dois ou tres enge-
nlios centraes.

O imposto actual devia. render mil e
duzentos contos, o que é impossível em
face do que ficou dito.

Pensa que sc arrecadando directa-
mente do produetor e do intermediário,
o que pelo que tem ouvido, será muito
bem acecito, e sendo aquelles em Mi-
nas, no mínimo, admissível, e que pa-
guem a taxa média de 3.oo$oog (com
taxa variável de 2CG?oao' a 1 :ooo$ooo),
com a obrigação de comprarem na re-
partição respectiva, mensalmente, a
ditodecima parte do sello correspondeu-
te ao máximo declarado para registro,
a, receita desse imposto se elevará sa-
tisfatoriameiite, isto é, 600 contos do
registro — dos produetores.

Tomando a proporção dc 2I3 da pro-
direção provável de Minas, ou réis
13.666.666 litros annuaes encontra a
renda de 8i9:999$96o do sello á taxa
de 60 réis. Se o intermediário pagar
uma taxa directa de registro, variável
de 5o$ooo a ioo$ooo, sendo 20.000 os
contribuintes dos 40 mil e tantos de
Minas, a arrecadação pela taxa mini-
ma será de cerca de mil contos, dando,
portanto, o imposto sobre a aguardente
e álcool 110 seu eslado — 2.419 '.999$96o.

Passa em seguida a demonstrar em
que proporções Minas é tributaria de
outros mercados, onde vae se abaste-
cer, depois de ter feito salientar que
a arrecadação com que pôde concorrer
directanieiite, no máximo, cm 1916, é
de 3.766:90,t$770 c prevendo-se a, de
3.700 :ooo$ooo para o actual exercicio,
pelos dados conhecidos, não fica_ esta' 

presumível. Refere-se á arre-
cadãção do sello proporcional sobre es-
cripturns de transmissões, e encontra,
afinal, a contribuição de 2$ 172, dos
52.24o:.i22$635, arrecadados em 1914.
¦para cada habitante do Brasil, mas para
chegar ao algarismo relativo a Minas
estuda as condições especiaes dos ha-

O DIA NO^ENADO
I A ROUPA SUTA DO

PIAUHY AINDA
RENDE

A sessão de hontem teve inicio á
hora regimental.

Presidência do sr. Urbano dos San-
tos, secretariado pelos srs. Pedro Bor-
ges e José Xrctcllo.

Depois da leitura c approvação dá
acta dos trabalhos anteriores, foi lido
o exp.cdientc, que constou de um oífi-
cio da secretaria da Câmara, comum-
nicando a resolução da mesma casa do
Congresso para a prorogação da actual
sessão legislativa até o dia 3 dc dc-
zenibro próximo,

Como eslava aniiunciado, cm segui-
da o sr. Ribeiro Gonçalves oecupou á
tribuna, e falou sobre a politica do
Piauhy, respondendo ás aceusações lan-
çadas contra o novo governador c o
pariido hoje ali dominante, pelo sr.
Abdias Neves,

O scu discurso, que foi lcngo e vc-
hcmetite, conteve tremendas aceusações ..
an sr. Miguel ..Rosa, .cx-goyeniadbr do | longeda presumível
Piauhy, a propósito do destino dado ao
dinheiro dos flagellados da secca.

í Muito aparteado pelo sr. Abdias, s.
cx. historiou ainda as negociações ft?:-
tá.-, em tempo para um accordo na po-
litic.a pinuhyehsc e cm que tomaram
parte os srs. presidente c viec-presiden- _. . .. ,té da iRcoublica e o vice-presidente do | bitanies de seu listado sujeitos ao un-
Senado. Segundo o orador, o sr. ' "" 
•Abdias faltou aos compromissos solcn-
ri.cm.chto tomados.

posto dc consumo, e concl"e com a sc-
gtthile contribuição de todos os produ-
ctos sujeitos ao imposto de consumo

A defesa do governador c do parti- j relativos á arrecadação de 1914, em
do dominante no Piauhy será produzida
hoje pelo sr. Ribeiro Gonçalves.

Xa ordem do dia, verificou-se não
haver numero para votações, mas lia-
vendo ainda numero para a continuação
da sessão, encerrou-se a discussão dc
cinco projectos, um que concede uni
anno de licença, com ordenado, a
Paulo Levei, funecionario,, e 05 qua-
tro restantes abrindo créditos ao go-
verno.

-aa<*x*jr>-»>»
Quer saber se o scu bilhete foi pre-

miado iiá loteria? I.eia, a partir do
depois de amanhã, A Lanterna.• ¦ api-o»**six»>tti3°""i" - '—' ¦

O itinerário íé boDdes de Cas- a
cata

Ao dr. Azevedo Sodré, prefeito mu-
nicipal, foi dirigido um «íliaixn-assi-
gnado, cóm mais de quinhentas ,-issieua-
luras. pedindo que 05 bondes da linha
de Cascadura passem pela praça Xfauá.

Parece-nos que o pedido não será
muito difficil de attender.

XI inas:
Phosplioros, 2.1C0 :ooo$ooo; calçado,

500'.noo^ooo ; fumo, i.50o:ooo$ooo ; be-
•bidas, 2.400 :ooo?ooo; sal, réis 
1.115 :<jSS$i04; velas, 5o;ooo$opo; per-
fumarias, I5o:ooo$ooo; especialidades
pharmaecuticas, i.(4:i20$ooo; vinagre,
50 :ooo?ooo: conservas. 250 :ooo$ooo ;
cartas dc jogar, 3o:ooo$ooo; chapéos,
400 :ooo$ooo ; bengalas, 2:ooc$ooo; tc-
cidos. 1.500 uioojooo; vinhos estran-
geiros, 6oo:ooo3ooo; total: réis 
10.852:1085107.

Addiciona essa soihina ao imposto de
transporte, do sello adhesivo, á renda
aduaneira, que em papel corresponde a
48 réis por habitante do Brasil, chega

somiua de 36.552 :ioS$io7 (papel)
para Minas, e 12.000 :ooo?ooo (ouro). E

I conciue concilando a todos os brasüci-
ros a se reunirem ao lado do presidente
d.-i Republica para solver a situação
financeira, esmerando-se cada nua! no
cumprimento de scu dever, affirmando
que é esse o pensamento de Minas Gc-
raes, que sempre foi um estado cc.i-
servador c respeitador das leis, onde ha
tanto patriotismo como nos demais ir-
mãos dá Federação Br.isilcira.

Em torno da nossa le-
gislação sobre minas

UM IrtSCÜRSO DÕ
DR. GOMES FREIRE,

NA CÂMARA
O sr. Gomes Freire, deputado por

Minas Geraes, oecupou hontem a .tri-
buna da Camíra. na hora do exp_edien-
te, para tratar <Ia nossa legislação so-
bre minas. _ ._ 

'-¦ 
„

O sr. Gomes Freire voltou a_ oc-
cupár-se, da tribuna, "da legislação <ie
minas, e informou á Câmara de que,
com a demora havida na regulamenta-
ção da Jei de 6 de .janeiro de '9'5. e
que tem sido já objecto ide justos re-
paros de alguns dos deputados, emba-
raços e complicações ¦ de nova espécie
vão surgindo nos centros de mineração,
em Minas Geraes, como em outros M-
tados da União. © que lhe consta de
informações merecedoras, de lt.

Assim é que, farmando^se em, alguns
dispositivos da lei que ainda, nao esta
regulamentada, casos .vanos tem ali ap-
parecido dos chamados inventores ou
descobridores de riqueaas mineraes em
terras alheias, sem consentimento Uo
respectivo proprietário, que tiellas se
immiscirindo, correm, em seguida, a
dar a registro suppostas descobertas,
na esperança de lhes tocar de futuro
metade dos lucros provenientes da ,ex-
ploração das mesmas. São os primeiros
effeitos que não se fizeram esperar,
accentuou o orador, deante dos quaes
iserá fácil prever novas dafficitlaades
que de futuro advirão ao desenvolvi-
mento da nossa industria extractiva
mineral, e que, creando para os actuaes
proprietários de jazidas uma situação
incerta e inquietadora, servirão para
abafar quaesquer surtos de mineração,
ao envez de impulsional-a. ...

O orador alludin ao projectò ne lei
sobre a matéria, apresentado ainda.em
principio da actual 6essão pelo depu-
tado por Minas sr. Augusto ete Uma,
que 'pende de parecer, da commissão de
Legislação e Justiça, c de que foi, um
dos signatários. Com prazer rendia a
seu illustre collega dc, representação as
•homenagens da iniciativa, não se con-
vencendo embora que a providencia le-
gislativa por elle suggerida, baste para
remover as difficuldades que, ao que
parece, se deparam no momento áqucl-
íes que têm a seu cargo regulamentar
a .dei questionada, de vez que, conçei-
tuam os mais entendidos, alguns dis-
(positivos desta collidcm evidentemen-
te. indiscutivelmente, com o texto da
Constituição da Republica «ob o qual
incide a matéria, e bem assim com dis-
posições expressaB do Código Civil,, já
prestes a entrar em vigor, c que -,e a
sua interpretação máxima. Por isto.
explica o orador, ao subscrever o pro-
jecto do illustre deputado mineiro, só
teve cm vista a oceasião que mais op-
portuna se offerecesse de intervir no
debate, por oceasião da discussão do
mesmo, e de propor ao exame da Ca-
mara aígumas questões que oceorreni
írcauentemenre na pratica da mine-
ração, entravando-lhe o «surgimento.

Da melhor solução que se, lhe dê, c
que melhor harmonize o direito, dos
particulares com interesse social, den-
tro das imitações constitucionaes, rc-
missiveis á parte final da cláusula 17,
do artigo 72, da Constituição dc 24 de
fevereiro, lia de resultar a única nor-
ma jurídica e mais convinhavcl para
servir de base á lei que deva regular
no oaiz a propriedade das minas c a
sua exploração industrial.

Desconhece o que se possa respigar
cm disposições dc leis anteiiorcs, como
quer o autor do projectò, tão pouco cm
regulamentos, avisos, decretos e outros
actos do governo do Império, para se
consolidar com proveito no regulamen-
to em via de organização, para exe-
cução da lei de janeiro de 1915, vlsfo
como ainda nos últimos dias do anti-
go regimen reinava a mais funda con-
troversia sobre a propriedade das mi-
nas, ponto capital da questão, jamais
tendo-se accordado a respeito as, opi-
niões, sempre tendenciosas, dos júris-
consultos mais notáveis que se oecupa-
ram do assumpto, nem tão pouco ten-
do-se uniformizado sobre á matéria a
jurisprudência da época.

Para confirmar o scu asserto evoca o
íacto, aliás bem conhaoido, Ue Ton«
ceder o governo geral de então datas
mincraes para exploração de minas em
terras particulares em algumas das ex-
províncias; na dc Matto Grosso e na
de Minas Geraes, por exemplo, não ob-
stante luminoso parecer do Conselho do
Estado, que reunido pouco tempo antes,
se manifestara pela unidade da pro-
ipricdado territorial dos particulares,
aos.quaes deveriam pertencer de direi-
to as minas cm cujo sub-sólo fossem
descobertas.

Só a Constituição de 24 de fevereiro
veiu fazer cessar a, alusiva limitação,
com que o privilegio do 'Estado até
então gravara essa propriedade, porqtte
attribuindo, ein artigo expresso e claro,
no dono do solo a propriedade do sub-
solo, com as limitações que os republi-
canos constituintes deixaram á legisla-
tura ordinária definir em lei, na previ-
são, certamente, de possíveis abusos do
poder ipublico contra o direito dos mar-
ticularcs, na csphera dc sua funeção
judiciaria ou administrativa, foi mais
longe, ampliando ao sub-sólo o oue não
ia além da superfície.. Ao Poucr Le-
gislativo cumpria por isso, cin cumpri-
mento desse dispositivo constitucional,
estabelecer desde logo as limitações a
que se Í1ÍCVC O jrtieo invocado, cm lei
ordinária, uma lei de limitação, ta'.';c.
como a classificaria Gooley, o de que, a
todo momento, fazem os interessados
nesse ramo da industria depender vice-
ralmente o desenvolvimento da minera-
ção no paiz, afastados os obstáculos
que o impedem.

lAvultará sempre, dentre estes, acredi-
ta o orador, o condommiuio incerto,
litigioso. disputado por portadores de
titulos illiquidos ou confusos sobre a
propriedade que não se explora. Mas.
pondera o orador, enumerando a expio-
ração das minas entre os casos de uti-
lidade publica para os effcitos da des-
apropriação das mesmas, o novo Co-
digo Civil virá solucionar de vez esta
que é a maior das difficuldades, e de-
ante da qual tem fracassado já auspi-
ciosos emprchendimentos a bem da mi-
neração, parecendo achar-se assim vir-
tualmcntc resolvido o problema. Pare-
ce mais que sc acha por sua vez simpli-
ficada a tarefa da illustrada commis-
são de Constituição e Justiça, de
dar .parecer sobre o projectò do
nobre deputado por (Minas Geraes,
se entender em scu esclarecido critério,
acertado aipplicar á lei, cujo regulamen-
to se está estudando, as disposições do
Código Civil attincntcs a matéria, o
cspungiiido de scu contexto dispositivos
infringentes da Constituição, no dizer
de competentes.

O orador se refere aos artigos 12 c
17 dessa lei, que a subsistirem, collo-
cariam em situação precária a proprie-'Jade dos .particulares ao envez de dar
impulso a mineração, afugentando o ca-
pilai c o trabalho dos mais capazes que
se destinassem a essa industria.

iSeria a subversão, de princípios su-
peiiorcs, a mais innuictadora ameaça ao
direito de (propriedade, garantida em
toda a sua plenitude pela lei, que é no
osso a própria Constituição da Ropu-
blica; pela lei, que é ainda o Código
Civil, sua interpretação lidima, e que
dispõe, expressa c taxativamente, sobre
n matéria. Insiste o orador sobre a
necessidade dc dotar-se o paiz com a
lei de minas, não lhe parecendo accei-
tavcl o alvitre ha poucos dias lembra-

CARNES VERDES
MATADOURO DB SANTA uitua
No Matadouro de Santa Cruz forani

abatidos hontem: 52a rezes, 83 porcos,
13 carneiros o .13 viteílos.

Marchantes: Cândido E. de Mello, 38r. e 5 p.; Durish & C, 11 r.; A. Xlca-
des * Ci 65 r.; Lima & Filhos. 27 r.,
13 p. e 17 v.; Francisco V. Goulart,
67 r. e 31 p.; João Pimenta dc Abreu,
20 r.; Oliveira Irmãos & C, 112 r.;
15 p. e 18 v. j Basilio Tavares, 8 v.;
C. dos Retalhistas, 10 r.; Portinho S
C, 24 r.; Edgard de Azevedo, 33 r.;
Norberto Hertz. 5 r. ; F. P. Oliveira
& C, 38 r. i Fernandes & Marcondes,
16 p. J Augusto M. da 'Motta, 52 r. «
13 c.; Alexandre V. Sobrinho, 3 p. j
Sobreira & C, 20 r.

Foram rejeitados: ao r., 3 p. c 5 v.
Foram vendidos 30 5I4, com 6.250

kilos.
Stock: Cândido "*,. de Mello, 203 r.;

Durish * C. 171; A. Mendes & C„
496; Lima & Filhos, 317; Francisco V.
Goulart, 461; C. dos Retalhistas., 28;
João Pimenta de Abreu, 101; Oliveira
Irmãos & C. 284! Basilio Tavares, 51;
Portinho & C., 77; Edgard de Azevedo,
244; Norberto-Hertz, 181; Augusto M.
da Motta, 473: F. P. Oliveira fc C.
279; Sobreira & C, 85.

Total. 3-451.
MATADOURO DA PEJÍHA —
Matadouro da Penha— Foram aba-

tidas 19 rezes.
Frigoríficos — Oliveira. Irmãos & C

abateram para exportação mais 4S5 re»
zes

RNTREPOSTO DE S. DIOGO -
Vigoraram 03. seguintes preços:
Entreposto de São Diogo — Vigora»

ram os seguintes preços:
Bovino, $700 a $800..
Carneiro, 2$ooo.
Porco, i$20o e i$.ioo.
Vitclla, $;oo a i$ooO;

Quer levar para casa uma boa lei-
tura ? Compre, a ipartir de depois de
aamnhã, A'lanterna. _w™ 
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A TURFA E O MAN6ÃNEZ
'Escrevem-nos:
"O sr. almirante José Carlos de Car-

valho, uo propósito »de conseguir •
maior aproveitamento possivel da turfa
nacional como combustível cm muitas
applicações industriáes, já tem tido oc-
casião de verificar que seus esforços
não têm sido perdidos.

Se com a turfa do Bom Jardim, Es-
tado de Minas Geraes» o scu emprego
nas forjas para caldear ferro é um fa-
cto provado por muitas experiências,
nifri o ir. almirante José Carlos de
Carvalho se .propõe a demonstrar o
meio pratico de reduzir par meio da
turfa os oxydos dc ferro e de manga-
ncz.

1'ara esse fim, dentro de poucos dias
serãj feitas atgumas provas publicas,
ms ofltr-inas da Companhia Americana
de Asphalto, dirigidas pelo dr. America
Lassancc, qtte poz á disposição do sr.
.ilm-rnnt.- José Lírios de Carvalho o sets
c-iiabclecimemc, rara ali ser construído
o pequeno forno alto, para o preparo
do m^nganez, lendo para combustível a
turfd d:i Eotani.i, por ser aquclla, den-
tre todas as examinadas, a que produz
maior numero dc calorias c a que pode
dar maior rendimento titil pela sua pu-
reza, qualidade devida á altitude cm
que se acham as jazidas, isto é, a
1.745 metros sobre o nível do mar,
isenta, portanto, dc misUira cotn ar-
gilla e outras impurezas trazidas
pelas águas qtte descem das serras
para as baixadas, como acontece com a
turfa do litoral, como tem sido vert-
ficado pelo sr. almirante José Carlos
dc Carvalho, nas próprias turfeiras e
depois nas anályscs de laboratório, e
na queima directa nas fornalhas de
locomotivas, forjas c caldeiras fixas.

O processo que vae ser empregado
para esse effeito é invenção do sr. H.
G. Shaw, engenheiro mecânico ame-
ricano que aqui trabalhou nas turfeiras
do Bom Jardim e com o qual o sr.
almirante José Carlos de Carvalho cn-
tendeu-se quando lá esteve cm visita a
essas turfeiras.

Aliás esse processo já i conhecido
na Suécia, dando resultados extraordi-
narios, embora a turfa ali empregada
não seja tão boa como a da Bocaina,
justificada pelas analyses conhecidas.
Não se trata agora somente do aprovei-
tamento do carvão nacional, já bas-
tante conhecido no paiz, c sim, dc unia
nova riqueza,que jazia abandonada, sem
que sc lhe tivesse achado beneficio da
sua realizaçãoimniediata e econômica."

Café Globo,-— Chocolate, bonbons
colatc, só dc nhering & C.«, r. 7 Sct. 103.

Abolição das ultimas restricções
da amnistia

iiontem, na returão extraordinária
da commissão de Constituição e Justi-
ça, convocada a pedido do sr. Pedro
Moacyr, o deputado fluminense apre-
sentou o seu parecer sobre a emenda
substitutiva do Senado ao irojccto da
Câmara, mandando extinguir as ulti-
mas restricções ás leis de amnistia.

.Essa emenda fora, aliás, hontem
mesmo tlistrbiuida ao sr. Pedro Moa-
cyr, cujo parecer, substancioso e favo-
ravel teve a assignatura unanime da
commissão,

Luso. depois dc assignado, íoi o pa-
recer, juntamente com os demais pá-
peis, enviado á mesa da Câmara, já
quando esta sc achava em sessão.

Finda a hora do expediente dessa
sessão c passando-se ú ordem do dia,
o sr. Antunes Maciel Junior requereu
urgência para a votação do projectò
emendado e com parecer da referida
commissão, o qual sc achava sobre a
mesa.

O sr. Souza e Silva, occuDando rs-
pidamente a ttibuna, declarou que se
ia retirar da mesma por isso que o
projectò emendado cm questão o in-
teressara pessoalmente.

Posto a votos, foi apiorovado o re»
querimcnlo Uo sr. Maciel Junior, e
logo cm seguida o projectò emendado,
d;, accordo com o parecer do sr. Pedro
Moacyr.

O sr. (Maciel Junior requereu ainda
dispensa de impressão para a redacção
final do projectò, afim de que nudesse
elle entrar immcditaamcnte cm votação.
Approvado esse requerimento, foi, sc-
guidamente, approváda a redacçã»
f nal.

Rebcr. . . todos bebem, mas sô
bebo bem quem bebo

CASCATINHA

A LANTERNA
DEPOIS D'AMANHÃ

de Biarritz c lhe atravancam as ruas
eom os seus automóveis luzidios. Basta
veí-os, a roçar as ca.'çadas ou a areia
com os seus sapatos de camurça bran-
ca, nutridos c vestidos coiuo seres que
estão a arrebentar de gozo c cotlten-
tamento. para que nos compenetremos
sem esforço de que Bia.rritz, graças a
elles, tc-m ainda, pelo menos, cinco lus-
tros garantidos de uma florescência
sem rival, Xão é sem razão que o Con-
selho Municipal os considera, com le-
gitíma alegria, como tendo substituída
com vantagem. 110 século actual. pela
sua inabalável constância, os cetáceos
que, 110 século XV, concorreram para
a sua primeira fortuna. —X..*

5 de setembro dc 19 ti.

A LANTERNA
DEPOIS D'AMANHÃ

—«3 o «rt-M» 1

"IIAO DE GAEÍDÃDE"
'Esta sociedade, fundada recente-

mente, realiza a 5 de novembro pro-
ximo, no Club de S. Christovão, ce-
dido por sua directoria o primeiro
concerto destinado á edificação de um
asylo para os músicos pobres sem dis-
tir.cção de nacionalidades, sendo uma
parle do produeto arrecadado na venda
dos cartões, distribuído pela pobresa.

A sua directoria compõu-se da sra.
D. Ruth Sequeira, presidente; Wanda
R001115, í" secretaria: Mercedes Pe-
reira, 2" secretaria; Déa I.oho, 1" the-
soureira; Maria da Conceição, 2* the-

• •«ttreiraj...

do .pelo deputado por São Par.Io, o sr,
Bueno de Andrada. com vistas á ex-
ploração das jazidas carboniíeràs; e Iè
.perante a Câmara dados estatísticos
que reputa animadores, sobre o valor
official da exportação da industria ex-
tractiva mineral, que só no Estado de
Minas Geraes, se elevou a mais de doze
mil contos, no periodo de 1915. €011-
chie o seu discurso, affirmando que nas
jazidas dc ferro de seu Estado, estão as
reservas de futuro, quando fallircm por
completo alguma das rubricas, hoje as
mais resistentes da nossa receita.

Fala sem o exagero daquelles que
ainda enxergam, nos recursos latentes,
do nosso sub-sólo, fantásticos tbesouros.
que através da lenda se perpetuam, na
tradição das gerações suecessivas; fala,
porém, sem o pessimismo de alguns ou-
tros que seni a documentação dos íacots
e dos algarismos que sempre conven-
cem. propalam por ahi que essas apre-
goadas riquezas, repijcsentam, quandomuito, niostrttarios esparsos de um vas-
to museu mineralogico, consoante a ten-
dencia da critica negativista cm malsi-
nar 'tudo que é nosso e da nossa terra,
sem se darem.ipara isto ao trabalho de
uni exame mais segurta e refleclidò,¦nao ca» o jw

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. — Rua Primeiro de M-ir-

• > n. .17. _ _

PARA DEIXAR UM CADÁVER.

Uma bnren arribada
Entrou (hontem á tarde cm nosso)

porto a barca hòllaiideza Havilla, quo
trazia a sua bandeira hasteada cm fu-
neral. Indo a bordo uni sub-ihspectòr
da Policia Maritima. foi-lhe communi-
cado que, tendo morrido cm viagem o
marinheiro Armand Frandrcs. a barca
arribara alfim de sepultal-o aqui.

Verificado não sc tratar dc morte
por n:olcst':a suspeita, foi o cadáver
trazido para a terra e dado á sepulto-
ra a expensas do commandante Ja
Havilla.

'—¦*¦ «Ei <W» 1
Bom Cafó, ClioroJuto o Boi»l>on»

Só 110 MOINHO DE OURO.
A CODJíECTORIA DE ALEGRE

Foi nomeado o escrivão do.
collcctoi"

O ministro da Fazenda por acto dt
hontem, nomeou João Ricndc Maura
para o logar de escrivão da collecíoria
das rendas federaes em Alegre, Kstad»
do Espirito Santo, e declarou sem cf-
feito a nomeação de Vietor Hugo paraesse cargo.

 ¦ I »*»>—i»f— ¦
ISeber. . . todos bebem, mas sõ

bebe bem quem bebo
CASCATIXHW

INSTRUCÇÃO PUBLICA

/"P0X-F0X" E "SELECTA"
Na fôrma do costume, recebemos

hontem os números do "Fon-tPon" c"Splecta", que começarão a ercular
hoje. Seria quasi excusado dizer-se queas duas queridas revistas estão excel-
Jenles. ..

Pagamento de diífsrencas de
vencimentos de

professores catlièdraücos
O prefeito promulgou hontem o de«

creto n. 1.767, que declara cm pleno
vigor, durante o exercicio de intí, a
autorização que lhe foi conferida pelo
decreto 11. 1.607, de 2 de agosto de
1915, para abrir o credito necessário
ao pagamento da differença dc venci-
mentos, que os professores cathcdrãtl-
cos das escolas primarias urbanas dei-
xaram de receber, dc 20 de outubro do
1911 a 31 de dezembro de 191a..
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AS MANOBRAS MILITARES
ACTIVIDADE NOS ACAMPAMENTOS

Os íueu'dos
comp-icam-se

V.. 
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' Pròscguiram hontem os exercidos
em todos os corpos acampados desde
_>e-doro até Realengo,

Os generaes Gabino Besonro c Uno
Ramos desceram hontem, afim de to-
mar parte nos trabalhos da comniissão
de promoções.

O general Lino hontem mesmo rc-
gressou ao acampamento de sua briga-
da. O general Gabino segue hoje pelo
trem das 5 horaí, não mais dali se afãs-
tando até terminação do periodo das
manobras,

A 6* brigada fez liontcm uma mano-
tra de conjuiilo com os corpos que a
compõem.

cokkespoxdexcia nos vo-
MINTAMOS DE MANOBRAS

O general Gabino Desonro, inspector
„a 5" região militar, já providenciou
luira que sej.-i enviada diariamente a
correspondência dos voluntários de
nianóliras desta capital, ile S. Paulo e
<le Santa Catharina aos acampamentos
«Ias brigadas a que. pertencem os cor-
jios em que eslão incorporados, deveu-
lio os inlcicsiados énri-cgàl-ii ao capi-
itão Octavio Rocha, assistente do quar-
tel-geiieral daquella região.

AUBITHOS DK CAVALLARIA,

Apresentaram -sc hontem ao com-
mandante da brigada de cavallaria o

No campo das manobras — Vtfuntarios na hora da "boia"

lidade e ahi, no morro ao la'do, tun.ar
posição para batalha.

.Na tarde desse dia, exercício de ar-
mar e desarmar barracas, na organiza-
ção de um acampamento

tenente-corone) EUuardo Monteiro de
Barros, o capitão 'Silva Sobrinho e o
i° tenente Souza Pinto, para servirem
de árbitros e auxiliares 110 exercício de
hoje.

_\S TRIPAS D£0 MO-
TIVO A UMA GREVE
Em cima da queda... coice!..._ E'

isto que diz o adagio. e é «sse adagio a
philosophia da mais opportuna utilida»-
de para todos nós, que vivemos nesta
mui nobre e leal cidade de S5o Sebas-
tião do Rio de Janeiro, onde a carestia
dos gêneros e a mais real e palpável de

i todas as realidades palpáveis e reaes.
Imagine 'o leitor que com á questão do
preço do "beef", qlie está a mil 31 picos
o kilo, -icaraos positivamente com ; _s
tripas em greve contra o "beef*, appel-
iando alguns para o xarque, outros para
o bacalbáo, e a grande- ma-ssa para a
íressura; — para o bofe. o fígado, o
rim," o coração,, e até para as tripas,
entrando assim com insistente freipien-
cia nos "mvenus" familiares as "iscas
com ellas" e a tradicional "dobradi-
nha"... .'.'.'

Nó fundo esse recurso de acudír com
as tripas á crise das tripas «ra apenas
h.nnheinaniano: similia siinilibus curan-
tur.

iKis, porém, que uma nova complica-
ção se apresenta a enturvar 03 hori-
zontes da caseira economio., com uma
formidável elevação no preço dos meu-
dos, promovendo-os de uma para outra
hora a pitéo só dos graudos... Dc 5$
passaram as fressuras a custar 9$ooo e
io$ooo, noticia que.foi aperta, o cora-
ção e envenenar os fígados a muita
gente, a qual viu logo na alto das tri-

(pas dc boi uma próxima e sensível
baixa.nas própria, tripas.

Para os marchantes (o povo é quem
marcho c elles é que são os mareb-n-
tes!...) a alta... era, entretanto, uma

Á pecuária no Rio!
Grande
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VU (T_)liUNTARIO BAIXA AO
HOSPITAL DE CAMPANHA

Baixou hontem ao hospital o volun-
tario Kelix Travassos Montebello, do
S" batalhão do 3" regimento, que, dc-
vido á marcha, teve aggravado um tu-
niôr 110 pé.

VOLUNTÁRIOS DESERTORES

Não compareceram aos corpos cm
que estavam incorporados 20 voltiiita-
rios de manobras, que foram considera-
dos ausentes. Caso não se apresentem
•dentro de oito dias serão declarados
desertores,

20° GRUPO DE ARTILHERIA

liste grupo, que é commandado pelo
coronel João Maria tle Brito Júnior,
desenvolvei; hontem o seguinte lliema:"O grupo fazendo parte de uma
vanguarda; murchando ao encontro de
uma força inimiga, procedente de Ha-
gua'liy e que avança pelo campo de São
José, cm direeção ao Curato de Santa
Cruz, recebe ordem para seguir em di-
recção ao cemitério .esta ultima loca-

O grupo para exercícios de vigilan-
cia, descoberta do inimigo, preparação
de tiro, tiro percutante,, c tiro de tem-
po, mudança de posições, etc.

AS MANOBRAS FINAES

0 coronel França .___-<_¦ _.__.

Ficou hontem resolvido que. as ma-
nobras dos corpos desta guarnição ter-
minarão com 11111 graride exercício de
conjunto 'e manobra ínial de dupla
acção,

O local escolhido, ao contrario do
que tem acontecido em annos anterio-
res, foi a grande área compreliendendo
a fazenda aos Affonsos, Gericinó, San-
tissimò c Deodoro. O combate final se
realizará em frente á Villa Militar. Ao
contrario, lambem, do que tem aconte-
cido, cada um dos partidos, ou seja,
cada uma das divisões, resolverá um
tliciiiíi apenas indicado, de fôrma que
a primeira que o resolver será a ven-
cedora.

O arbitro supremo será o general Ga-
¦bino Besouro, commandante da 5" re-
gião.

Dois dias durará este exercício, que
se realizará talvez nos dias 1 e 8 do
mez próximo.

isca...
A tobada com caruru* passava a ser

comedoria para gente.,de tom, c a. res-
peito de línguas a umea que ficaria ao

. I alcance do pobre seria a lingua... com
molho de saliva. A mão de vacca, essa
então armaria cm peru' assado dc ba--
quete rico, sem faiar na sentimental e
suspirosa iguaria que é uma lasca de
coração dc boi joven, nunca tocado pe-
Ia dôr de unia paixão mal correspon-
dida,

O povo achou qtie íiquillo era des-
aforo, e, como intermediário entre es
"marchantes" de/fado, oue somos nós,
e os "marchantes" 111 nqminé, que são
os do matadouro, os "tripeiros" lioy-
cotaram as tripas e adjacentes vísceras
•camestiveis, abandonando _s ápodridão
c ao desprezo.

Devido a isso, não haverá hoje meu-

No interior da Bahia
UM HOMEM CRUCIFI-

GADOEOUTRO
SANGRADO COMO

PORCO l
Os crimes horrorosos, impunemente

praticados nos vastíssimos sertões da
Brasil, constituem ainda hoje manchas
indeléveis para a nossa incipiente civl-
lizaçãó. Não são raras as scenas dan-
tescas que se desenrolam 110 interior dos
listados, muitas das vezes motivadas
pela desenfreada politicagem que avas-
sala o brasileiro.

-Mas iiiie dizer des! es crimes inauditos
que tiveram nor tlicairo 11111 naeato lo-
garejo da Bahia -- Jequié — c perpe-
Irados por forças regularei de policia
daquelle listado?

Foram laes as atrocidades commetti,
das por essa expedição policial que .0
governo se- viu na contingência de abrir
11111 inquérito, de que resultou a revela-
ção de netos abomináveis e de requin-
tada sclviigeria,

Os depoimentos recolhidos são de ar-
repiar os cabellos...

Assim c que, nas margens do Kio de
Comas o nlfercs Casemiro mandou
prender 11111 homem, crucificando-o em
seguida!

De longe ouviam-sc os grilos lanei-
«atiles do uiartyr, trespassado de dores.

Não satisfeito ainda, o terrível algoz
mandou <iue arrebatassem da cruz a sua
victima, ainda com vida, paia servir de
guia do pelotão, li lá se foi o desgrá-
çado, tropego, em gemidos, curtindo
ugiidissiinás dores, guiar o bando de fa-
tiuoras fardados.

Depois da tremenda façanha ainda o
iilfcres -iisiiiiiro mandou assassinar o
infeliz...

Só num dia. o mesmo monstro fcz|
fuzilar mais dc seis pessoas.

Unia dessas viefimas tinha 110 corpo
slgii.ies dc cerca <l. sessenta balas da
descarga dos soldados.

Outro ilenoeiite affirnia que vir* o
tillcr.es Casimiro "sajigrar com uma
faca <le poma o indivíduo dc nome Can.
liidn. que linha os braços amarrados e
os oüio-; vendados". O cadáver deste in-
feliz foi depois arrastado para a casa
em que morava, sendo eslá incendiada'.,.

Gncoenln testemunhas que já depu.
ziram neslc inquérito revelam scenas
ile um vandalismo horripilante, fazendo
iiccnsíiçõca gravisüinitis aos of.iciu-s e
soldados da expedição ti Jequié .

A LANTERNA
DEPOIS ivÂMÂXHA

Os exercícios nas
linhas de Torres e a

partida das tropas
para a França
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vem partir brevemente para os'campos
de batalha.

Aute-hontem a direeção geral da Se-
cretaria da Guerra, como csclárecimén-
to a uma circular da mesma direeção
geral, recentemente publicada e que se
refere ás preferencias na admissão dos
candidatos a alumnos do Collegio Mi-
litar, fala-se cm filhos dos^ .officiaes
que prestes vão partir para França.

Temos, pois, que, duma fôrma offi-
ciai, ficamos sabendo que parle do
exercito portugúez está prestes a par-
tir para a .rança.

De resto é isto que nos informa
pessoa fidedigna, accrescenlando que
Portugal terá o seu ponto a defender
nas primeiras linhas, como suecede aos
exércitos da Inglaterra c Bélgica.

dos á porta, nem se fará ouvir a cla-s-
sica buzina do tripeiro. A "dobrada

está em crise.
A greve dos tripeiros foi honlem a

tarde oficialmente declarada, etn cara-
cter pacifico mas decisivo, obrigando,
todavia, a policia do 14o districto a
comparecer ao entreposto dc São Dio-
go, afim de evitar possíveis complica-
ções, que felizmente não se 'registraram.

<l_l» •
A's Auintas.teiras. Siieculcnta Feijoada,

ás 9 da manhã, só ua CABAÇA GRANDE.
1 * m • —

PROPAGANDA DE PORTUGAL

A quarta conferência da série oç-
ganlzndii pela Câmara de

Commcrcio
Sob os auspícios da Câmara Portngue-

za de Commcrcio c Industria do Rio de
Janeiro, realiza-se amanhã', ás 9 lioras
da noite, no salão nobre do "Jornal da
Commercio", a quarta conferência da
serie sobre propaganda de Portugal. _

Será orador o conselheiro Teixeira
dc Abreu, que subordinou a sua palestra
ao tliema: "Cambiant-es de emigração
portugueza".

_ FÚRIA DOS LADRÕES

O cartório da provedoria íoi
hontem varejado

"Mais 
11111 assalto a 11111 cartório desla

cidade.
Coube, agora, a vez do cartório da

provedoria e residuos, a cargo do escri-
\áo Senra dc Oliveira.

Hontem, ao chegar o primeiro empre-
K.ilo ao cartório percebeu que uma das
portas havia sido arrombada.

Tomando as necessárias providencias,
fui verificado que effectivamente os la-
rnpiòs o haviam visitado, apresentando a
sala grande desordem;

Os autos ilos processos foram reme-
ifidos c atirados, .as mesas varejadas,
iniuiinilo-se os visitantes de velas com
:j__ sujaram os assoalhos.

Ma rápida observação feila, ponde se
apurar . falta ile cento e vinte mil réis
ile uma gaveta, 40$noó que lá deixara
ua veapefa o dr. Adolpho Oordo, do
prrparu de um processo e um par de
Lpiinas.

Iim um dos processos ipie foi atirado
no chão, o escrivão ctftoniruit ainda
unvecrntos mil réis, que deixara na
vi-sperà, dentro dc um enveloppe.

A despeito da rápida- busca dada
ainila se não ponde dar por falia de
n.nln*,ni processo. __

Cí MENTOR.'__:
1'cloiilioae Sai. Central. —- Rua

Kuiitii r.u/.ia S0_
— PAULO PASSOS & C. —

 «i»>»

Charutos lalsiíicados ?
Teve o inspector Bandeira dc Mello,

do Corpo de Segurança, denuncia de
i!'.'e na casa n. 77 da ladeira do Se-
nado, residência de Joaquim Souza, se
fabricavam clandestinamente charutos.
•D.- posse de semelhante denuncia a po-
lieia foi lá, mas nada encontrou, arre-
cadándo apenas duas caixa3 dc charu-
tos. ainda intactas.

Deante do fracasso da diligencia a
poliei.i dcixgji_.de lavrar o flagrante.

DINHEIRO t fe c cautelas
do Monie de Soe-

torro, condições cspcciacs — 45 c'47,
rua Luiz de Camões'. Cia Goutliicr.
Fundada cin 1SÓ7.

Promoções nos Correios da
Bahia

Por portarias de homem, o ministro
d.. Viação promoveu, na administração
dos Correios da Bahia, os seguinte*)
funecionarios: a *u official, por aníi»
unidade, o 2" Fortun.-ito OJympio de _a
.{'arreto; a 2" official, per merecimen»
t1-'. o 3". João de Seixas Pilguciras, e
« 3° official, por merecimento, o ama-
•tiense Julio iluaiz _-í__ç'b.

Vina commissão de scnhonis de
Caiilanliede •realizou ha pouco
dois interessantes fcstivaes, cujo

produeto reivrl .» o favor das
victimas da guerra c foi entre-

gtic ti Crus Vermelha Portngue-
ca. Na gravttm que estampamos v
vècm-sc algiAmas das senhoras e

gdtilis "cultorílas que 
'prestaram

o sen concurso para maior
¦realce da festa.

I.isiiõA, 1 de outubro de tnilí (Do
correspondente) — Os soldados que for-
niaiit a primeira divisão mobilisaila
conlintiam animados do melhor enlliu-
sisismo, apezar do tempo chuvoso. A
Queluz, Ciiqem, Caldas da Rainha e ou-
tros- ponlos que constituem as chama-
das I.M-.hàs de Torres chegam constan.
temei.te forças das província, do sul.

pelo caminho de ferro são despa-
chados centenas de vagons com mate-
rial de guerra. De Lisboa tem saido
muita gente para ver o bivnntie das
tropas. São unanimes os elogios pela
disciplina e boa ordem que reina' cm
toda á parle.

No próximo dia 4 chegam a Lisboa
mais sele dirigiveis de diffeieiitcs ty-
pos para a escola de aviação militar.

O governo decretou que fossem im-
mediatamerite mobilisadas as 6* e 8" di-
visão militar, por isso o movimento de
tropas eslende-se a todo o paiz, Com
effeito por Ioda a parle se vêem edi-
laes chamando os mancebos ás armas.
As inspecções não teem mãos a medir.

No principio da próxima semana de-
vem conccnlr-ir 7.000 homens de infan-
taria em Tniicos, constituindo uma bri-
gada com batalhão de cada 11111 dos se-
guintes regimentos: infanteria 3, 8, 10,
1,;, 20 e .8, além dos serviços auxilia-
re« correspondentes.

Ha dias regressaram a esta capital,
depois de 6 dias de exereicio, os 450 mi-
licianos que tem eslado na Carrcgueira,
próximo de licllar. Ksses milicianos
constituem a "elite" da sociedade: ali
se encontra um filli. do sr. presidente
da Republica; o sr. Sebastião Costa,
filho do dr. Affonso Costa, deputados,
advogados, alumnos das escolas superio-
res, empregados das finanças, correios,
alfândega, etc. Todos fizeram exerci-
cio para aspirantes a officiaes milícia-
-os; sendo depois collocadft nas unida-
des .1 mobilisar.

Durante os exercícios houve uma
passagem inesperada e interessante.
Calcule-se que uma das granadas, essas
das que são a valer, foi cair num
grande pinhal, que se poz logo em ia-
háréda. Os niiliicanos procederam im-
mediatamente á extiucção do incêndio
fazendo contra-ataque e, com terra e
agua, conseguiram apagar o fogo, o
qual devorou ainda 500 metros de ter-
reno. Como se vê, foi uma phasc in-
esperada do exercício, que decorreu
brilhante. Os prejuízos são grandes e
nada estava no seguro.

Muitas familias foram visitar aquelle
acampamento, tendo também lá estado
o dr. Affonso Costa, "o qual ordenou
que fossem perdoados alguns "pequenos
castigos disciplinares", lemos nos joi-
naçs de Lisboa.

Estendendo-se . movimento dc tro-
pas pelo paiz, como dissemos acima, é
licito perguntarmos o papel que des-
empenharão os soldados portuguezes
contra .1 Allemanha.

Em Salonica ? Saratitcm-nos que não,
havendo a considerar que Portugal de.
verá balcr-se com os soldados allemães
c não contra os seus alliados. os bul-
gaios e turcos, com quem, salvo erro,
não estamos cm guerra.

A folha official nada disse ainda a
este respeito, todavia em cohmiiihica-
ções dimanadas do .Ministério da Guer-
r.i, dizem que só tomarão estas e ou-
tras medidas com ps pffiçiaes qite, de-

& Lanterna
•Está marcada para" o dia 30 do cor-

rente a data do iippaiecimento do novo
jornal da noite A U-NTERNIA, de di-
recção do ex-redador do Correto da
Mainhã sr.. Cosia Rego.

A LANTERNA
será ttm jornal de commenlaiio vivo
dos acontecimentos do dia e dc infor-
inação detalhada de tudo quanto se
ipassar até ás 7 horas da noite. Para
isso, dispõe 'de activo corpo de reporta-
gem c abundante serviço tcU-grapluco
do Brasil e do estrangeiro.

A LANTERNA
publicará um emocionante folhetim-
romance dc festejada autor francez.
Trará secções sportivas com as novi-
dades mais .palpitantes c nina bem
cuidada parle dedicada aos theatros.

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

A Lanterna

VERMOUTH TYPO TORINO
da Usina S. Gonçalo 6 o melhor
Deposito: nm tia As.scmhlúa 21

EM MINAS

Exéquias por alma do bispo au-
xiliar de Marianna

_. Paulo dc MuriahS, .6 — Foram
hoje celebradas, perante numerosa as-
sisteucia, solennes exéquias por alma
dc- d. Modesto, bispo auxiliar de Ma»
rianna. ' .' ¦' 

''

Tomaram parle no acto religioso sete
sacerdotes, sendo officiante monsenhor
Castro, vigário da fregtiezia.

Tocou durante a cerimonia tima or.
chestra regida pelo professor Masini.—.
Padre Barreto."

m » _> > —

TALHARINS

Um oiíicial pianista da Ar-
mada elogiado

Por solicitação do vicc-almiranle Ve-
rissimo de -Mattos, inspector de Machi-
nas, o vice-alinirantc Gustavo Garnicr,
chefe do Kstado-Maior ila, Armada,
niandiui louvar em ordem do dia, do
Estado-Maiòr, o i° tenente engenheiro
machinista João Paulo de Faria, que
exerceu, durante quatro annos, as fim-
cções de 2° machinista ilo couraçado
S. Paulo, com dedicação c as melhores
referencias tle todos os comniamlantes
desse couraçado, bem como dos respe-
ctiivos chefes de machinas.

O f tenente João Paulo de Faria
acha-se em viagem para a Europa, a
bordo do paquete Hollandia, afim de ir
assumir a chefia geral das machinas
dos carvoeiros Pindarè c Mcarim e da
cábréa fluctiianle fura_il__íii'

¦._»«¦¦

frescos
foiii ovos,

diária-
mente fabricados - por GIORELLI ,*, C»,
A' venda em seu armazém. RUA LAVRA-
DIO 18 e 20. Importadores tle gêneros
italianos, Teleplione ,175., Central.

1 * m mm.

Folhinhas para 1917
Grande c variado sorlimcnlo dc lin-

dos chronios.
RUA DO HOSPÍCIO, 145
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COXTRAUAXDO

No Sociedade Nacional de Agricu.
turn estão expostas amostras de lã com
o comprimento de nada menos de 35
centímetros, obtida9 de carneiros e ove-
lhas da raça Lincoln, criados nas e»-
tancias riograndenses da firma Borda-
gorry, Mascarenhas & Assumpção.
, Constitue -tal exposição uma das at-
firmações mais eloqüentes e de caracter
pratico do que podemo. conseguir no
Brasil, e já, em relação á exoloração
dessa riqueza incalculável que é a pe-
cuaria. Não ha visitante que se não ad-
mire da belleza das amostras apresen-
tadas, e entre as manifestações de ad-
miração dos mais competentes, entre
os quaes não poucos estrangeiros, abun-
dantes teem sido as considerações,
eguaes ás que tantas vezes tem sido fei-
tas em livros, em conferências e na
imprensa sobre os resultados surpre-
hendentes que offerece em curto tempo
a industria pastoril, abrindo de prompto
aos paizes que a acolhem com intellt-
gencia 09 mais largos e seduetores ca-
minhos para uma duradoura prosperi-
dade.

A dois passos, na Argentina, tínhamos
já, ha muito tempo, a licção provei-
tosa do valor crescente da criação de
gado e do aproveitamento de todos os
seus -vários benefícios. Emquanto ab-
sorvidos pelo erro da monocultura aban-
donavamos os nossos magníficos pastos
e deixávamos que o nosso gado vaceum
fosse definhando por falta de cruza-
mentos acertados e dos mais dementa-
res cuidados para a sua simples con-
servação, não cogitando absolutamente
de desenvolver a producção de -outros,
como o cavallar. porcino ou o lanigcro,
a Argentina, cuidando activamente da
polyculmra com o mais amoroso empe-
nho sc dedicava ao alargamento e ao
melhoramento de sua industria pasto-
ril.

Ultimamente, pouco antes da guerra
e sobretudo depoi.s desta, deante da
procura universal da carne c dos pro-
duelos pastoris, é que abrimos os
olhos e comprchendemos a cxtçnção da
fortuna que o céo nos proporcionou e
a qual a nossa desidia repelliu._ E en-
tramos a procurar a reparação do
ferro, em busca da conquista fácil de
ouro que o futuro nos reservará, pos
suindo como possuímos elementos 11.
comparáveis para cila e que serão em
todos os pontos victoriosos se houver
governos que saibam encaminhar a sua
acção na altura da iniciativa particular
estimulada.

O Uio Grande, que sempre se afastou
da iinprevidencia brasileira fazendo da
criação de gado tuna fonte admirável
da riqueza, que mereceu a Roosevelt a
prophecia famosa de que seria por isso
o maior Eslado do Brasil, vem agora
offerecer-nos mais uma demonstração
de progresso, que continua 110 rumo se-
guro que preferiu. As amostras que
estão sendo apreciadas na Sociedade
dc Agricultura valem por um relatório
volumoso. 1? é preciso notar — e ahi
eslá tuna significação ainda maior de
tal exposição — que o aperfeiçoamento
de raças lanigeras, como de bovinos,
cavallares c porcinas, alcançado nns es-
tancias de onde procedem as amostras,
tem sido feito exclusivamente por ini-
ciativa particular, sem o menor auxilio
official. O coronel João Baptista da
França Mascarenhas, que é o gerente
da firma Bordagorry, Mascarenhas dc
Assumpção, dc qne faz parte, tem dis-
pendido largas soturnas mandando vir
da Inglaterra c outros paizes os nielho-
res typos de reproducíores, possuindo
já nas suas vastíssimas estâncias, exem-
plares nellas nascidos, tão bellos e pu-
ros como os importados. Tem dado a
criação o desenvolvimento e o nielho
rámentò a que auingin —, mas se 1
gozar alé hoie de qualquer favor do
listado do Rio Grande ou do governo
da União.

EM TORNO DO ACCORDO DE
ALAGOAS*

Uma carta do sr. Antônio Car-
Ios, lixando as bases

O sr, Antônio Carlos, "leader" d»
maioria da Câmara dos Deputados, en-
vlou hontem á tarde aos representantes
das duas correntes potitico-partida-rias
de Alagoas as seguintes bases nara. a
««signatura definitiva do accordo para
noimalisar a ' situação politic do its-
tàdo:"Em conseqüência das conferências
que temos tido sobre uma solução con-
ciliatorj.. quanto á actual. situação dos
poderei elecivos, em Alagoas, posso
submetter á consideração dos amigos as
seguintes cláusulas:

1*,— Renuncia dos senadores e depu-
todos >estadiiaes. que exercem poderes
em duplicata;

a* — Renuncia dos intendentes e
conselheiros municipaes, juizes de dis-
tricto e me em todo o Estado,
nio só os que estão exercendo o poder,
como os recentemente eleitos-,

3" — Não renunciarão os seus loga-
res 09 governadores c vice-governado-
res em duplicata., cánprindo, porém, ao

ãovernador 
e -vice-governador conserva-

ores renunciarem logo que o Congres-
1 so esteja constituído;

4* — Verificadas as renuncias dos
intendentes, conselheiros municipaes,
juizes de districto e mesarios. o gover-
nador do Estado nomeará uma iunta
governativa, de tantos .membros quantos
forem os conselheiros de c__a munici-
pio, respeitado nas respectivas nomea-
ções o terço aos conservadores;

,5*.— As mesas eleitoraes serão con-
stituidas de modo que, na sua compo-
sição, figurem dois membros indicados
pelos democratas, dois pelos conserva-
dores e um pelo governador Baptista
Accioly;

6* — Par., a composição do -Senado,
os democratas concorrerão com dez se-
nadores e os conservadores com cinco;
os cinco senadores conservadores serão
distribuídos pelos Ires terços do Sena-
do, na proporção seguinte: um senador
p_ra o terço de dois annos. dois para
o segundo terço, e, finalmente, dois
para o terceiro terço;

7* — Para a composição da Câmara
03 democra-tas concorrerão com dezoi-
to deputados e os conservadores com
doze;

8* — Nas eleições para intendentes,
conselheiros miitiicipács e juizes de dis-
tricto, em todos os municípios do Es-
tado, o governador Baptista Accioly ga-
ranirá a plena liberdade do pleito, fi-
cando livre aos dois ps.tidos a apresen-
tação dc candidatos mediante accordo
nos municípios onde convier;

9" — Constituído o novo Congresso,
será por este reconhecida a legiiimida-
dc do governador Baptista Accioly e,
bem assim, a do vice-governador, coro-
ntl Francisco da Rocha Cavalcanti, lo-
go depois de verificada 11 renuncia, de
seus competidores;

10" — A apuração_ das eleições para
intendentes, conselheiros municipaes e
juizes de districto íerá feita pelas iiiit-
Ias nomeadas pelo governador do Kst.y
do, competindo ao.s eleitos o reconheci-
mento de poderes;

11* — O governador Baptista Accio-
ly ficará responsável pelo cumprimento
das cláusulas deste .iccoi-do e pela se-
riedade nas eleições, apuração das mes-
mas e expedição de diplomas.

C.50 vv. eex. cnnconcordem com cs-
tas. cláusulas, peço que. em resposta a
está', se dignem transcrevel-as, para a'f-
firmar com as mesmas um accordo de-
finilivo."

<•_¦

A lei do fechamento das portas
e a opinião de nm negociante

C ________________________ *

_______ ii__________

___jP______Í
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-A questão do ¦ fechamento das portas
volta a prcoecupar as classes commer-
ciaes.

A lei sancciotiad.i pelo prefeito gene-
ral Bento Ribeiro, já .modificada, pre-
c\sa ainda soffrer novas alterações, de

modo a que se
torne agradável
aos interessados,
empregados e pa-
trões, e vitar as.
sim que aquelles
para impedir as
infracções pratl-
cadas por estes,
sejam . obrigados
a manter uma tra-
lhosa e faligante
commissão de vi-
gilancia, que nem
sempre pôde ser
justa.

Para conhecer a
opinião do com-

O sr. Comes Júnior mercio de seccos
e molhados, ouvi-

mos hontem o sr. Gomes Júnior, co.
nhecido negociante e secretarioJa So»
ciedade Commercial dos Varcflpas de
Seccos e Molhados;

Justificando o nosso desejo, o estt-
ma.o negociante assim se manifestou
sobre o assumpto,

— Sobre o importante assumpto de
que fala, só lhe posso dar a minha opi-
nião pessoal. Penso que será uma me.
dida de grande alcance, — a modifica»
ção da actual lei do fechamento da»
portas — I.refiro-me tão somente á pas
te que diz respeito ao nosso ramo_ do
commercio). A lei vigente é positiva-
mente imperfeita, e digamos mesmoi im.
pratic.ivcl. A sua maior imperfeição,
no meu fraco entender, consiste na
criação das turmas. Sim; falo das tur-
mas pòr que ellas não passam duma
blague. As turmas, só existem na for-
mula, porque é justo que se reconheça
que a maior parte das casas do_ nosso
ccmmercio não comportam «ssa impôs!-
ção da lei pela simples razão dc não o
permittirem os seus lucros. Além disso,
julgo a medida incompatível com a nos.
sa educação commercial.

Mas julga que o commcrcio de
seccos e molhados seria muito onerado
se cumprisse -esse dispositivo de lei?

Não resta duvida; pois não ignora
nuanto clle luta pela 9ua vitalidade.
Como é natural, soffre, como todo 11
commcrcio de outros ramos, as conse-
quencias da trcmeii.a crise que o af-
flige, além da concorrência dezuzada e
duma orientação que deixa mtiiio a de-
sujar', li, se aindii isso não bastasse,
tem contra si certa má vontade dos le-
gisladores municipaes, pois é a classe
mais sacrificada 'pelos ipo:leres publi-
cos, c tenha-se em vista as mensagens
annuaes dos illustres governadores da
cidade, que só se lembram delia ipara
pedir ao Conselho iMunicipal augmento
dc lontribnição I lí' simplesmente dolo-
roso I 'Mas somos os unicos culpados,
por que não nos organizamos e não
nos unimos; se o fizéssemos, decerto
mereceriamos um pouco mais de respe'-
to, sem todavia quebrarmos a nossa li-
nha ordeira e submissa; teriamos pois
oceasião de conhecer a nossa força, O3
meus collegas, sem distineção, devem
colligar-se, para verem dentro em pou-
co seus direitos assegurados.

—. 'Mas, sobre a lei do fechamento;

O ABUSO DAS PEDREIRAS

Um homem "é ferido
por estilhaço de
pedra

O explodir de uma mina da pedrei-
ra, aos fundos da rua dos Cajueiros,
distribuindo blocos de pedra a grande
distancia., fez com que um dos pedaços
fosse apanhar Anlonio Pinlo. morador
á rua Barão de São Felix 13S.

Gravemente ferido nas costas, foi
elle mandado recolher á -Santa Casa dc
Misericórdia.

_h«_____»_*

sabe se a União _09 Emipregados líd
Commercio se preoecupa com a situa-i •
ção dos empregados de seccos e m.<>
lhados .

-Estou informado que sim; ess_
valiosa Associação, dirigida por moço» ¦
distinetos e incansáveis, trabalha forte- >mente ipara tornar efficaz a sua ipro- .
tecçâo a, essa classe de empregado9.i

i— iPoderá dizer quaes os' favores queessa |Soc»edade ipensa obter dos (po* 
'

detes municipaes ?
Segundo consegui saber, pretenda !

o seguinte : 'Fimccionar nos dias utjis '
das' 7 ás-8 horas da noite, mias aos sab- •
bados até ãs 10 horas da noite, nos dia»
feriados funecionar até ás 12 horas,
como actualmente e nos domingos não"
abrir, ficando dessa fôrma estabelecido :
o descanso dominical; e segundo o meu .
míormante, .para o bom exito da stiü
causa pensam angariar adhesdes do»
patrões,

E 09 senhores receberão de b__í
grado essa innovação ?

Eu falo somente por mim; mi»
penso que nenhum negociante deve con-
trariár tão justa aspiração dos empre-
gados, mesmo porque tal situação tam.
bem diz respeito .10 seu >bem estar. V.i
não desconhece que o nosso ramo de
commercio é um dos mais trabalhosos,
e quando um negociante tem a felicida-
de de conseguir a sua independência,
com oito ou dez annos de trabalho, ain-
da a seu devido tempo poderá refazer-
se do depauperamento motivado por
esse trabalho excessivo; mas quando o
destine o condemna eternamente k vidal
ingrata do balcão? Ter4 esse negocian-
te de continuar na sua obra deshumaii.il
para si próprio, não dando ao seu cs-
pirito algumas horas de tranquillidade
durante a semana, libertando-o das pre-
oecupações commerciaes? E depois acho!
que com a fórmula acima .ficam liar-
monisados 09 interesses recíprocos,-

pois, balanceando as horas de trabalho;
ainda encontraremos um saldo de duas
horas durante a. semana a nosso favor,
isto não abrindo aos domingos (não to-
mando em consideração as turmas),
conforme o que pedem, mas em cnm-
pensação os empregados vêm dentro des-
s. horário o tempo indispensável parti
duas refeições. Será pois ainda désc.
javel que vingue o seu pedido, porquí
cessará de uma vez certa odiosidad*
que existe entre esses dois elementos,'
que não podem ler vida em separado.1
E fioa-remos abrigados das multas e 01W
tros -tantos vexames. Eu serei o pri-
nieiro a dar a minha adhesão a tão Im»
mana obra.

_— Nao julga tal modificação prejt.
dicial á classe em geral?

— Absolutamente; desde que o fe*
chamento seja geral, obrigado por for*
ça de lei a uma só hor.. o negocio serál
para todos como até aqui, pois as mer-
cadorias terão fatalmente o mesmo con-
sumo, e o freguez habitiwr-se-ú -muite.
naturalmente; tudo depende de educa,
ção, de habito, e tenhamos em vista o
que tem suecedido com outras medida-
que 1103 têm sido impostas. Paru con-
cluir, devo dizer-lhe que.os tempos são
chegados e ninguém deverá 

' 
offerecer!

embaraços ao progresso ou á evolução»
natural das coisas. Seja-nos imposta
por lei, dentro do mais breve tempo,
esse regimen, c estou certo qne nqticlli.
que o hostilisarem o hemdirão dcpol»
de colher o seu benéfico frulo.
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CONSELHO MUNICIPAL
Não houve sessão por falta de nu-

iiuro. Hoje é o dia destinado a re-
união de comiuissões.

.!•<»

15:000^000
e toda dezena vendido hontem

na feliz casa
Sonho de Ouro
HOJE! HOJE
50:000 $000

Em 23 de dezembr o-*NT__t_.i
I 000:000^000

Os bilhetes jú estão ú venda

Oscar _. Comp.
Matriz : Avenida Hio Branco, 158

Filial: Galeria Cruzeiro, 1

A Iiordo tio vapor "Vasn.i"

Pclo official aduaneiro Francisco
Amazonas, íoi ápprchcndidó, hontem,
de um indivíduo, .1 bordo do vapor in-
glez "Vasari", uni pequeno contrabando
constante de cinco dúzias de pares de
in.,-is de seda para homem.

¦ »¦_»>¦_¦
Ilip! Uip! Humili !

UAXSEAf ICA !

NO MORRO DA FAVELLA

Marinheiros turbulentos
Ha alguns dias qne nos chegam quei-

xas diárias contra um grupo de mari-
nheiros nacionaes que trazem a ladeira
do Paria c á rua D. _ucia, no morro
da Favella, cm constante sobresalto.

Hontem mais uma deslas proezas foi-
nos trazida por um guarda municipal,
que nos declarou ter sido assaltado
pelos marinheiros que, armados de sa-
bres, lhe deram uma valente surra.

Para o caso chamamos a attenção da
autoridade comoetente.

¦ » m ti —1

ARTIGOS PARA FINADOS"A BONINA"
X. ü. 1077-.Í. 7 do Setembro 41

AERO-CLUB

Um íestival de aviação no aero-
tao dos Aííonsos

. No Aerodromo dos Affonsos vae o
Aero-Club, no próximo dia 3.1; ás 4
horas da tarde, levar a effeito um bel-
lissimo festivai de aviação, como dc
monstração de sympathia aos Estados
do Paraná e Santa Catharina, pelo fa-
cto recente de terem_ chegado ao accor-
do que põe termo á questão do Con-
testado,

O programma deslas provas, que se-
rão assistidas pelos srs. dr. Affonso
Camargo e coronel Fcllipe Schiinidt, já
está sendo organizado pelos directores.
de accordo com a comniissão tcçhnic.i, c
inclue diversos vôos de suecesso lios
_r.._doi nviCiC- tio club»

Caixa de Auxilio. Mútuos dos
Empregados da Santa Casa

Xas assembléas geraes cffedtttadns a
ifi e 23 do corrente, na Caixa de Att-
xilios Mútuos dos Empregados du Santa
Casa da Misericórdia, foi eleita a d),
rectoria para o bicnnio de 1916-1918, 1
qual ficou assim constituída: presiden.
le, Laurindo Gomes de Oliveira; vice-
presidente, Rogério Nunes Baptista Ta.
marindo: i° secretario, Antônio Gonçal-
ves de Freitas; 2" secretario (interino),
Antônio Torres: i" thesoureiro, Au-
gusto José da Costa Santos; 2° thesou-
reiro, Américo M. de Azevedo e Sil-
vã; commissão fiscal: dr. João l_irreto
Cosia Rodrigues, Mariano de Brito,
Octavio Rodrigues do9 Santos, Fran.
cisco dc Paula c Silva Junior e Mario
Borges Delgado.

FOOTBALL
E' a questão palpitante ! Os medicos

discutem acaloradamente • as vantagens
ou desvantagens desse violento sport.
Só o que não se discute é o valor e_ a
elengancia dc um terno de casemirn
inglcza, fantazia, sob medida, por
8o'?ooo, na GUANABARA — Rua
dn Cii.iorn, .*_4.

Seguros de Vida
SORTEIOS

do correnteem

PRÊMIOS PAGOS:

Rs. 434:944$S00

RAUJMIER
_ _________ » "lc desconto nos artigos iim de estação

iMÊk j^^ A/ da sccção de Confecções para senhoras,
\JD m ¦ I onde se encontra um'bello sortimento dc
f_^H M I costumes, confeccionados nas principaes
^^^ / casas Parisienses. Artigo muito lin-)a:c"s,
*\\%W ^*\\WW ífk partir de .1088000. Bem assim, em todos

» os artigos da secção tle meninas;
inclusive os artigos para Recém nasci dos c na secção de
chapéos para 

"senhora:, e meninas-
ao •{. nos cle____&is artigos

172 r-ucr-A. OUVIDOR

FINADO- — Cruzes, an-
corus, corações,
jurras c cache-
pots arti. ticos á

preços razoáveis — OASA MUJlIZi
«s 71 — Ouvidor — 71 *

_ » » »—'
VICTIMA DO TRABALHO

Caiu do andaime e en-
controu a morte

No predio em construecão da rua
Barão de São Kelix n. 1.11 trabalhava
hontem o, pedreiro Jayir.c Ignacio, por-
ttigucz, de 4S a-niios. casado, - morador
á rua Marechal Floriano n, 80, cm Ma-
dureira.

Distraindo-se, pisou em falso, saiu
desastradamente, indo fttctttrar o era-
neo de encontro a uma pedra.

A morte foi itumediata e a po~cia Ao
8" districto, conhecedor;! da oceorren-
cia-, fez recolher o cadáver ao Nccro-
terio.

_¦_-_»_»__

flr„v__a_INGLEZAS'utu Tii.100 recentemente

A LANTERNA
OKPOIS JVAMAXHA

Mobilar 
uma sala de visita, ou uni

gabinete sem analysar a linda ex-
posição dá casa LEANDRO MAR-

TINS & O., á rua do Ouvidor 93 e 95
e uo. antigos armazéns Ourives 39 a 43,

por mn guindaste foi
parar á Santa Casa

Seriamente contundido em diversas
partes do corpo, foi hontem recolhido i
Santa Casa de Misericórdia, o operário
Emygdiò de Araujo, brasileiro, de 37
annos, morador á rua; Bella de S. João
Ü. 156, cm São Christovão.

O infeliz fora apanhado pela lingada
de um guindaste quando trabalhava n.i
ófficina cm que i ciux^rcgailOj a» i.nta
üo Caju.-

so.timçnlo chie c
recentemente recebida — CASA

CARNAVAL DE VENISE.' OUVIDOR 136
¦ * m »—¦*s_ acttialidade, pcn-..5o a 60$, só na CA-

BAÇA GRANDE: av. Mem dc Sá. »..—1...

Commissão 'de promoções do
Exercito

Reuniu-se, liontcm, a commissão de
promoções do Exercito. Devido ao pro-
longanienlo de seus trabalhos, as pro.
postas nãb foram apresentadas ao mi-
nistro da Guerra, o que só será feita
hoje. ..

Leilão de prendas na Penha
A Associação Prolectora dos Pobres

c Creanças, vae eífectu-ar amanhã o lei-
lão dc prendas no mesmo local, gentil-
mente cedido pelo sr. Ventura Bezerra
da Silva, 110 seu grande " Bar Vista
Alegre", no arraial da Penha, no lar-
go, junto, ao portão central, onde espera
a concorrência dos romeiros da Pcnlia.

ii_ » — 11

ÜZAE
Dr. Doméque f/!
c operações
5S,-J. 0.

linla Sardinha, actiiilmentl
melhor (Io nosso mercado.

¦_-___> -—
Molest. de Senhoras,

Urinarias, fartos
Quitanda n — A's 3 lis. _•:

(J 40-)

OKNÇAS do estômago, intes-
tino, figado e nervosas, lixa-
mes pelos raios ?-:- DR. RE-
NATO DK SOUZA LOPES.

Kua S. José, 39, das - ás - (menos ás
quartas-feiras), üratis aos pobres ás 12
horas. A 395

'O 1° tenente engenheiro machinista
Natal Arna-tl foi mandado passar do
cruzador Barroso para o couraçado São
Paulo e não para o Minas Geraes, como
foi anmincia.o.

•Do São Paulo teve de passar para o
Barroso o i° tenente _ engenheiro ma-
chinista Eduardo Pereira dc Mello.

Hospital de N. S. das
Dores

Uma visita do director da
Instrucção Publica

Visitou, quarta-feira, 25 do corrente,
o Hospital dc N, S. _as Dores, cm
Cascadura, o dr. Afrariió Peixoto, di-
rector de Instrucção e professor dc hy-
giene da Faculdade dc Medicina, acom-
panh.ido de seus alumnos do 6" anno
e do.dr. Silva Gomes, director do sa-
nator.io.

Tiveram ensejo de examinar vários
serviços desta dependência da Sania

entre elles o de esgoto, de des-
infeç.;,.o, da lavanderia, o posto me-
teorologico prestes a' inaugurar-se, a
alimentação dos enfermos, etc.

Durante a visita, que durou cerca de
¦tres lioras, um dos alumnos, não po-
tlcndo conter sua admiração por tudo
quanto viu, disse ser caso de "querer
sei- úiberculoso" só para gozar lanto
conforto.

O dr. Afranio, além de uin bella
passeio, proporcionou a seus discípulos
boa lição de hygiene, e ao despedir-se
deixou lio livro dc visitantes sua ini-
pressão, em palavras muita lisongeiras
ao provedor da Santa Casa.

Mais duas fallencia»
¦,.

Uma concedida, outra;
negada

Pelo dr. Ovidio -Romeiro, juiz dá 3*
vara eive), foi hontem decretada ni
fallencia _c Ertola Gluséppe, estabeleci-*
do á rua da -Misericórdia n, 124, a rs-<
querimento dc Moreno, Borlido & Cj
credores por i4:39i$7.io,

O j.uiz marcou o dia 27 de noveni.
bro para a assembléa de credores, e o
prazo dc 15 dias para as declarações!
de credito.
_—O dr, Carvalho, juiz da 5* v.ir'_

eive], cm longa sentença de hontenif
denegou a fallencia da firma Corrêa S
Sampaio, estabelecida á rua Senador,
Euzebio n. 146, com grande confeita-
ria e refinaria, requerida pclo Banco
Nacional Ultramarino.

O requerente juntou uma nola pro.
missoria de oito contos dc réis, dir.cn>
do-a resultante de uma outra dcsconi
tada.

A firma defendeu.c no.triduo cotúi
cedido pela l.i de fallencias.' allesando
que essa (letra fizera parte de uma
outra garantida por uma escriptura hy-
potliccarin, que está sendo executada
pelo Cinco.

O juiz accciloii esla defesa e, náo"
só denegou a fallencia, como conde-
ninou o Banco ao pagamento das per.
das c daninos que se liquidarem, vista
ter clle agido com malícia, usando da
dois meios para cobrança de tintai
mesma divida.

Hontem mesmo o Banco aggravot^
dessa decisão para a Corte de Appclla.
Ção. ;

MOVEIS
MAGA_H,.I*_ .[ACHADO & O.—

Itim dos Amlrnilus 10 o 21. 09
miiio.es iirinnzons desta capital, _i> w 1 '

OLEO para LAMPMfflNA

AROMATOL
Vitima novidade americana!
Mais brilho, mais duração, mais ba-

rato!
Ehcoiitra-se á venda em todos os*ar-

niazens. \
Depositários geraes: Cosia Pereira,

M.ia it C.

65. RUA DO ROSÁRIO

PHYMATOL

A LANTERNA
DEPOIS 1VAMAXHA

1 • —

Cura tosse e
rouquidões em

12 horas. Deposito: Drogaria Berrini.
Teleph., 579._Npr__.^

Comprei
e comprarei

Moveis a prestações ^ -m
na CASA MARTINS . O /RUA DA CARIOCA w ¦

Contra roubos e assaltos
DETECTOR ELECTRICO

Invenção recciitemenle approvada peto
Club de Engenharia, vende-se em pe-
quenas prestações no edifício do Jornal
do Commcrcio, 1° nndar, sala 14, das
I. ás 4- — VOI.CHA*. ,. PAI.MA.

— » em D —
O i" tenente Honorio Neiva de Fi-

gueiredo foi mandado embarcar no
cruzador Republica, actualmente em
Santos, desembarcando deste vaso de
guerra o seu coüega _e cgua-l patente
Vital Vargas Cavalheiro.

O tenente iNeiva -de Figueiredo rece-
beu ordem de desembarcar d(J| "scout"
Rio tírojidt do. Sttdt _

O ministro da Fazenda amorizou o
despacho livre de direitos aduaneiros,
da bagagem do general William C.*Cor-
gas, chefe do serviço de saude dos Es-
tados Unidos e aqui chegado pc)o va-
por Vasari.

Sarnol triple 1.,,"^°. ^Agentes e depositários, Dias Garcia _Kua General Câmara, 39-43.
C.

I'Or_TICA_ARGENTINA

A intervenção federal em
Entre Rios

Buenos Aires. _r — (Ai A.) — Cum-
prindo a resolução do Congresso Na-
cional, ordenando a intervenção federal
na província de Entre-Rios, será no-
meado interventor o dr. Julio Pueyr-
redon, que para ali partirá nestes dias.

A LANTERNA
DEPOIS D'AMANHA

Reunião do Gonsistorio \
Roma, 27 — (A, -II.) — O Giórnàü.

iFltalia informa que o consistorio deve
reunir-se .provavelmente no dia 4 ot?
7 dé setembro próximo.¦ > 1 1 m

A LANTERNA
DEPOIS «'AMANHA

Aonde se poderá comer 11111 polvo (resco
á heípanbola? su na CABAÇA GRANDE.

(M 3267)
Acham-. em estudo no gabinete do

ministro da Fazenda as propostas apre-
sentadas á Direetoria do Patrimônio
Nacionali pelos srs. Luiz Zanni, J. Po-
ley, Gil Vicente, Silva Santos _ C. e
F. Ramos & C, para as coras dc nue
carecem as duas pagadoria» do Tie-
iOUífi Xa9i_.li.__1

Passagens gratuitas nas- estra-
das de ferro

Tendo o director da Estrada de Fer-
ro Central solicitado autorização para
concessão de pasagens gratuitas, pedi-
das pelo governo de Minas Geraes, e
destinadas aos representantes do mes-
nio Estado, no Primeiro Congresso Me-
dico Paulista, o ministro da Viação
declarou aquelle funecionario que, em
virtude do disposto no art. 31, da lei
do orçamento da Despesa, ao governo
é absolutamente vedado a concessão dc
passagens gratuitas nas estradas de
ferro pertencentes á União,

Um ladrão que põe em polvo,
rosa a avenida Rio Branco \

Muito cedo honlem os agentes ntt.
meros 136 e 16J, dc serviço na liutii-
de capturas, encontraram, na avénídãi
Rio Branco- o conhecido ladrão José
Alves, de nacionalidade portugueza ei
de 19 annos dc edade. Os policiaes
deram voz de prisão ao larapio, que sá
poz em fuga,

Topulares, que por ali se achavam";
nas immediações. ao vcreiv^ aquelle ho-
mem a correr, perseguido por deis ou-
tros, puzei_n.se a grilar: pégul, pé-
gal, com o que se enfureceu o ladrão',-
que se atracou com dois delles Manoel".. Dias, de 27 annos, padeiro e resi-
dente á rua Chi'e ri, 27, e Antônio Pi-
menta, residente á rua da Quitanda"
11. 20. O larapio sacou de uma faca o'
feriu os dois. sendo que o primeiro"
com um golpe 110 braço direito e <»
segundo, com nm ferimento no peito<

Afinal foi José Alves preso e leva*
do para o 50 districto, a cujo xadrcí
foi recolhido, depois de autuado.

A LANTERNA
DEPOIS D'AMA_I_Ã

POLÍTICA -lUT.GUAYA I

Bebam só Café Ideal
DIPLOMACIA CHILENA

O embaixador em "Wuslüiigion
Santiago, 27 — (A. A.) — Está re-

solvida a nomeação do dr. Santiago- Alduanan, para o cargo de embaixador* ._ £___, tu ___s_ingt___,

A rennncln do ministro da Fazenda
Montevidêo, 27 — (A. A.) — Estíj'

officialmente confirmada a renuncia dof
ministro da Fazenda, dr. Martin Maiy
tir.cz,

1 ¦ m * _¦ «,
DK. ALBERTO DO REGO LOPES

üo Hospital da Misericórdia, Via.
naría?, operações em geral.
DR APRIGIO DO REGO LOPES -,

Do Hospital da Misericórdia, Moléstias da'
garganta, nari, c ouvidos. •

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -«
Oculisla, prof. da .aculdadc de Medicina'
Consultório: rua Sete dc Setembro

5 -_
uri_

Medicinai

(A 8l04|

Incêndio num hospital cana-'
dense

Nova York, 27 — (A. H-) - ?*
legrapham de tFargna, 110 Canada :

"Num hospital desta cidade declarou-
se hontem uni incêndio que destruiu
todo o edifício e causou dczott-i mor.
los.

O.? prejuízos materiacs juo »vult>*
do--"
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n-^^ AS MACÂGKJWASUm problema de
actualidade

VANTAGENS OU,
DESVANTAGENS

O FOOTBALU
OFFERECE A'S

CREANÇAS
Mais uma Carta:¦ "Estava em meu escriptorio, sr. ré-

dactor, lendo o vosso conceituado jor-
nal, quando deparei com uma carta cn-
yiada a v. sob o titulo acima.

Li-a e reli-a com todo cuidado'e per-
cebi então que a, vossa missivista não
encarou o querido- sport bretão, como
devia.

iA missivista de v. declara que dei-
xará seu filho entregar-se aos "sports"
náuticos, ao "tenis" e a "cyclismo", e
não consentirá no entanto que pratique
o football, devido- segundo sua Opinião,
á brutalidade e aos funestos effeitos
que podem sobrevir sobre o fruto de
seus desvelos, em uma partida, do tão
apreciável sport bretão.-

Neste ponto eu não concordo com a
autoria da carta pu.licada, pois acho
que maior risco de vida correm aquel-
les que se entregam aos exercícios
náuticos e ao cyclismo, podendo os
primeiros serem victimas de um nau-
fragio, como ha pouco aconteceu, e_os
segundos serem victimas de uma queda
falai, ou mais facilmente de um atro-
pelamcnto. Ha dias, o dr. Eiras publi-
con neste conceituadíssimo jornal a
lista, das victimas do football, o que
perfaz um diminuto numero e quasi
iiiillo, deante do» numero de pessoas
que praticam este sòprt. Ide por todo
o Brasil, correi cidades, villas e ar-
raiaes, e encontrareis/ algumas se.n
egreja, mas sem campo de football, isto
rião! Amo o sport bretão, sou seu
apreciador constante; e amo também
aquelles que o defendem, dentre os
quaes poderia citar o. Correio da Ma-
iihã, o órgão que acolhe todas as noti-
cias sportivas e o maior paladino do
football nesta gloriosa cidade.

Prosegui, na certeza de que, quem
defende uma causa justa, cedo ou tar-
de encontrará sua recompensa.

Certo de que dareis publicidade á
esta, subscrevo-me de v. apreciador e
assiduo leitor. — Jlf.' Cunha Junior."

! Anemia
Tuberculose

Escrofula
tão males que necetútam

í de poderosa nutrição do or.' 
ganismo como bate princi-'. 
pai de curativo.. O exito da
Enwlslo dt Seott em- taes
casos tem sido comprovado

i por centenaies de medico»
- e milhares de curados.
¦' Canil» J*obt.r

stmpt* m legitima

EMÜLSÃOdeSCOTT
>• -¦/« Ohe tf» Rg.m» de &

com Hypophoêfrhiti

NASCEUsèNA bua

A Assistência funecionou no caso
A caminho da Santa Casa, onde sc

ia recolher á Maternidalde, a nacional
Barbara de Jesus, -branca, dc 40 annos.
tomou um bonde da 'Light, linha Cács
do Porto. A meio do caminho, na ave-
nida Menf de Sá, os prenuncios do
parto se fizeram sentir, imperiosos e
urgentes, nascendo ali mesmo uma
linda menina.

¦A Assistência foi chamada, prestan-
do soecorros á mãe e filha, que em
excellcntcs condições recolheram am-
bas á Santa Casa P

A LANTERNA
DEPOIS D-AMAOTIi
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ISo''wtia. é o melhor e

esse um è o calçado

Rio, S e 40 Carioca - 131 Rua Larga c
outras.— Nictheroy 451 v. Rio Branco
cm frente ás barcas — S. Paulo, San-
tos, Porto Alegre, Bahia, etc,

O caso do Museu
Paulista

Uma perseguição contra um
velho sábio

Escrevem-nos:"Está pendente de solução do dr.
Oscar Rodrigues Alves, secretario do
Interior do Estado de S. Paulo, um
processo administrativo dos mais cs-
candalosos que tem havido segundo
informações que temos.

Trata-se do dr. Hermann von lhe-
riiig, dircclor do Museu Paulista ha
vinte e tantos annos, reputado sábio
naturalista no mundo inteiro, culto c
com um passado de indiscutível probi;-
dade scienlifica, sujeito agora a vexa-
torio processo, provocado por aceusa-
ções dc uma parte da imprensa de São
'Paulo.

(Em agosto ultimo, o governo pau-
lista, i vista de taes accttsações, co-
mcçoii por entregar o Museu á uma
coníniissão de trcs'"niembros, afastando
dali o velho seientista, sem arrolauien-
to, sem formalidade qualquer que lc-
galizasse essa entrega, acabando por
siispcndel-o do cxercicio do cargo por
sessenta dias..

Essa coníniissão, elaborou, após va-
rias diligencias, um extenso relatório
a guiza de libello-crimc. depois de se
haver apoderado do estabelecimento,
dispondo do seu pessoal e material,
dando ordens vexatórias, praticando
actos violentos e injustos...

A peça que devera ser de simples in-
formação ao secretario, é um amon-
toado de aceusações apaixonadas, sa'.-
picadas de ironias injuriosas, em ter-
mos descorlezes e o que é mais grave,
baseada em falhas observações, sem
fundamento c sem verdade.

Acaba de cliegar-nos a longa e dc-
talhada defesa apresentada no exiguo
j.razo de vinte dias pelo dr. Àbrahão
Ribeiro, advogado do aecusado, pçla
qual bc:u sc aquilata do despropósito
iniquo dos membros da commissão, se
não mesmo do desmedido abuso que
reveste o caso administrativo em que-
stão,

Com muita paciência o joven pa-
trono do dr. 'Hermann apanha miiiu-
ciosamente todas as nffirmaçõcs do rc-
latorio e pulveriza-as á lnz dos pro-
jirios documentos offèrecidos, ora apa-
nliaiulo em flagrante leviandade os
membros da devassa, ora antepondo-
lhes documentos comproyadorcs que
esqueceram c aos quacs tinham o de-
ver de recorrer.

O advogado faz um minucioso estudo
das sele parles em que sc divide o rc-
latorio, apreciando uma por uma de
cada affirmação, e reduzindo-as, esfa-
relando-as, sem sopliismas nem dis-
fítrees;

Impossível abordar aqui os pontos
especiacs da áceusação tremenda, des-
feitos agora na ileiesa; envolvem elles
a probidade, a boa fama do notável
naturalista, como homem e como pro-
fissional, descendo á injuria c ao
enxovalho.

Com a publicação da defesa, porem,
nem só se desfazem esses aleives to-
dos, como surge o dr.. Hermann von
Ihcring, cm mais irrecusável destaque,
salientadas como foram aeções que
sobremaneira o dignificam, e até agora
desconhecidas pela sua modéstia.

•Entretanto, a coníniissão traiu o seu
propósito, desvendando o movei capital
dá campanha instaurada contra o illtís-
tre honifin dc' sciencia.

. -A commissão. denuncia que o dr.
ilcrman escrevera cartas inconvenicu-
tes a instituições estrangeiras "com

grande risco de compromete:' o bo:n
nome do Eslado de S. Paulo, do qual
é funecionario de grande representação
no exterior."

A commissão deu assim busca nos pa-
•jieis particulares do aecusado, onde en-
controii o rdícifii/to de uma carta ao
director do British Museuiii, cm que o
tir, Herman -pretendera responder-lhe
injurias) reiteradas contra a AUcma-
nha.

Trechos esparsos, phrases isoladas
dessa carta, (que nunca foi enviada
aliás) foram transcriptos no libello.
conquanto propositadamente esquecidos
outros que bem denunciam a verdadeira
coniprehcnsão do seu dever, por pane
do autor.

'Assim elle diz ao naturalista de I.on-
dres, que "continuasse a tlistinguil-o
com a remessa dos seus catálogos, mas
deixasse-o em paz com as declarações" dos ministros Asquith e Grey" e jnais
ãdeante este trecho altamente syjnpa-
tbico :"Quando esta medonha,, estúpida o
desnecessária guerra terminar, a Sc:-
encia será, penso eu, o primeiro fio a
ser reataMo. A producçao c a concor-
rencia no commercio só produzem in-
veja, ódio, guerra ao povo que a pro-
ducção e a concorrência na Sciencia,
principalmente, entre nós, naturalistas,
originam respeito, admiração e synipa-
thia. 'Neste particular esta guerra n-.m-
ca me poderá* separar da Inglaterra in-
tellectual."* Trala-se -pois dc mais uin caso', de

í paixão partidária, dc mera perseguição
politica, creada pela grande guerra, es-
colhido para victima o velho sábio de

auem 
"La Nacion", de Buenos Aires

isse em sua edição de 2.t de julho
ultimo :"O reconhecido espirito de justiça e

• a generosidade provada do Eslado Ur.-.-
aileiro ha de conceder ao illustre e ve-

lho sábio o bem conquistado repouso
em que sua intelligencia e seu saber nos
darão os últimos frutos ç 03 melhores
sasonados. -Nada ha mais respeitável do
que o oceaso de tuna vida tão efficaz
c nobremente consagrada á investigação
pura, maxime quando ella transcorre
dentro de nina honrada pobreza em
meio á opulencia para cujo augmento
direcla ou indircctaincute tanto contri-
buiii.

Estudamos com paciência o libello
aceusatorio e a longa e fundamentada
defesa e como nós, o dr. Rodrigues
Alves, por certo os sujeitará ao mesmo
processo mental.

Não é crivei que, parcella consciente
do governo do culto Eslado de S. Paulo,
s. ex, dê anão forte aos desvairados
perseguidores c sacrifique o nome, a
honra de um velho e probo servidor do
Brasil c mais que isso, da Humanidade.

¦A clamorosa injustiça da aggressão
soíírida pelo filho do grande autor do"Espirito do Direito Romano" desafia
a paixão, impüc-se ao senso jurídico, á
boa razão...

Confundidas já uma vez pela eviden-
cia dos argumentos da defesa apresen-
tada, os 'perseguidores, terão dc ser afi-
nal corridos pela iustiça."

t»a e — - -—

O que apurou no inquérito o delegado do
5- districto

Pela saúde do povo
O Laboratório Municipal de Analyses

sempre tem julgado bons para o consu-
1110 os produetos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS —CHO-
COLATES — SEMOL1NA PHOSPHA-
TADA.

Grandes Fabricas: Rio Grande do,
Sul e Rio dc Janeiro. 4948

A LANTERNA
PF.POIS WAMANHÃ

CHARUTOS "OUVIDOR"
Os srs. Accacio Leite c Cohip.i pro-

priétarios da conhecida charutaria "Ou-
vidor" acabam de lançar no mercado
uma nova marca de charutos, fabrica-
dos com exccllente fumo, denominados"Ouvidor".

Agradecemos aquelles neogeiantes a
sua gentileza, offcreccndo-nos uma cai-
xa dos magníficos charutos.

m * mm m »'

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO |
VISANDO O FIGADO, URINAS I

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
DE

ERNESTO SOUZA
Extracto fluido das ti*r*s no-

zes : Noz tle Koln, Noz Voniica
c Noz Moscada, contendo ainda
11 MEMSSA. o ANIZ c o GF.H-
VÃO—DVSPEPSIA, ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA: Más
digestões; nino hálito, peso do
estômago, dores do enuecn,

c fnlta de apjietite.
GRANADO & C.-l° de Marco. 14

A LANTERNA
DEPOIS D" A MANHA

¦ » — » ¦¦¦
DAI *C AC para senhoras só na Casa
U\JL,Jt\J Davjd Tjcrr0i a rua sete
de Setembro, isa. (R S693

AS OBRAS DA BAI-
XADA FLUMINENSE
Extraordinariamente, reuniu-se _ hon-

tem a commissão de Constituição e
Justiça da Câmara, sob a presidência
cio sr. Cunha .Machado c com a presen-
ça dos srs. José Gonçalves, Pedro
Moacyr, Gonçalves Maia, Prudente de
Moraes, J. J-, Palma e Gumercindo
Ribas.

Posto cm discussão o parecer do sr.
José Gonçalves sobre a mensagem do
governo solicitando a abertura <le cre-
dito para pagar as indemnizações de-
vidas em conseqüência de desapropria-
ções feitas cm virtude dos serviços na
Baixada Fluminense, o próprio relator
rcafíirmou o conteúdo do scu trabalho,
opinando pela rescisão do contrato, ou
não prorogação do prazo, por entender
serem de caracter estadual as obras,
col!ocando-sc, destarte', em altitude
contraria ao parecer da cojnmissão dc
Obras Publicas sobre a mesma mensa-
fiem.

¦0 sr. José, Gonçalves.declarou ainda
ser preferível que a União se sujeitas-
sc a indemnizar 05 proprietários dos
terrenos desapropriados a ter dc conti-
niiar as obras ali.

O sr. Gonçalves Maia apresentou
voto im separado ao parecer do rcie-
rido deputado mineiro. Nesse parecer
se opina pela fixação cm 500 a 1.000
contos da importância do credito para
oceorrer ao pagfaincnto dàqueltós inde-
mnizações, emquanto que o volo cm
separado do representante pernambuca-
no estabelece cm 20.000 contos essa
importância.

O sr, J. .T. Palma pediu vista de
todos os papeis concernentes ao assum-
pto. pelo prazo regimental.

Depois disso, o sr. Gkmercindo Ri-
bas apresentou parecer contrario ao re-
querimento cm que o dr. João Pinto
Rabello Pestana pedia contagem tle
tempo.

O sr. Mauricio de Lacerda, que da
tribuna da Câmara formulou graves
aceusações contra o sr. Lobato da
Cunha, director da Colônia, voltou hon-
tem a pedir informações ao governo so-
bre o inquciito instaurado e presidido
pelo delegado Albuquerque Saello.

O chefe de policia levou já ao conhe-
cimento do governo, o relatório do in-
querito, que o delegado do f districto
apresentou e que é concebido nestes
termos:"Não são novas as aceusações Íeita3
á administração da Colônia I de Dois
Rios. Desde muito a imprensa as re-
gistra, com vehemeucia. Agora, porém,
repercutiram ellas na Câmara dos Depu-
tados, pela voz do dr. Mauricio de La-
cerda, o que levou o director do esta.
Mecimcnto, dr.. Manoel Carneiro da
Cunha Lobato, a requereria abertura
de uin inquérito para apurar as sua»
responsabilidades em tão graves denun.
cias. Honrado mais uma vez pela con.
fiança do dr. chefe dc policia, que me
designou para presidir esse , inquérito,
transportei-me á Colônia e ali com o
n-.ais sincero escrúpulo, procurei des-
empenhar-me da incumbência. Apeza:
do meu completo lirocinio na policia *
do conhecimento exacto dos processos
jornalísticos cm que fui profissional,
apto, por conseginle a ajuizar com se-
gurança das injustiças e inverdades tan.
tas vezes postas em acção e explora,
das com «vidente caulicia para gozo de
um publico, sempre inclinado ao escan.
dalo, confesso que a insistência das
queixas, precisadas até nos detalhes
mínimos, mc previnira o espirito. Na»
vésperas mesmo de minha partida para
Dois Rios, ouvi particularmente que
pessoas insuspeitas tinham como pró.
cedentes não poucas dessas aceusações,
c, mais ainda, um policial, dali regres-
ssdo, informou, embora. cheio de ex-
cusas c temores, conforme m'o repetn,
uma testemunha, que eu teria de veri-
ficar muitas immoralidadcs, chegando a
indicar algumas, entre as quaes as rela-
ções illicitas da esposa do medico dr.
Alexandre de Souza Castro, com o dr.
Manoel Carneiro da Cunha Lobato, e,
o deposito que aquelle tinha de certo»
mantimentos da Colônia em um porão
da casa de sua residência.

Foi, entretanto, agradável surpreza a
primeira impressão que recebi do esta-
bclcciuicnto, impressão de asseio, dc
ordem e de trabalho. Iniciando as mi-
nhas diligencias, tive ensejo de per-
correr os campos onde varias turmas,
devidamente fiscalizadas, se entregam
á lavoura. No caminho do Abrahão,
por exemplo, linhas extensas de bana-
nciras, recentemente plantadas, longa
plantação de mandioca e milho; do
lado opposto, em larga escala, o guan-
dú, o aipim, batatas doces, o fumo,
alem de duas extensas hortas, attestam
a aclividade c o esforço dos correccio-
naes. Ainda trabalho delles, testemu-
nhei a conservação e alargamento da
estrada c a construcção de uma outra,
cm linha quasi plana, como grandes
cortes em caixão, evitando curvas e
delongas Visitei por sua vez os tre-
cbos de creação, vendo carneiros, vae-
cas, porcos, cabras, gallinhas, etc., cn-
tregues aos cuidados de outros corre-
ccionaes. Passei ás officinas, pobre-
mente instaladas,, é certo, mas pres-
tando algum serviço: sapataria, alfaia-
laria, fundaria; onde estavam sendo
concluidos, com aproveitamento de la-
tas vasiás de carboreto e banha, baldes
e canecas, oara uso do pessoal, serraria,
e a fundição, que preparava dois grau-•lcs caldeirões dc ferro galvanizado, e
que cozinham as boias de mil e tantas
pessoas c que são movidos, por enorme
guindaste. Percorri a olaria, 'onde as-
sisti á fabricação de telhas c tijolos em-
pregados nas constmeções da Colônia
e examinei o aproveitamento da força
d'agua para assentamento da serraria,
poupando assim -lenha e esforço ma-
mia!, como a nova ponte que lhe dá
accesso, construída toda com o madei-¦ranicnto. das mattas próximas.

.Assistindo a esses serviços, iníerpe-'
lei sempre aos corrcccionaes, indagando
das queixas que tinham, dos soífrimcii-
Ws que.os opprimiam, dos mios tratos
.pie soffriam, etc. De nenhum ouvi re-
Ciámação contra o trabalho. Dos cam-
pos cheguei aos edifícios, visitando re-
pelida e minuciosamente todas as su;:s
dependências: a secretaria, o almoxari-
fado, aEsistindo ás distribuições das
rações, os alojamentos, á hora do re-
colher, a escola, assistindo á aula, o

Suartel, 
as prisões, interrogando os

eternos, a lavanderia, a cozinha; o re-
íeitorio, onde assisti ao serviço de 10-
das as turmas. Por toda parte, a mes-
ma limpeza e disciplina, No patco in-
terno eslão, em andamento com as pa-
redes e coberturas promptas, novas
consmtcções destinadas a melhor apro-
veitaniento das secções do estabeleci-
mento. Do lado opoosío, foram con-
cluidas tres casas para guardas, forra-
das e assoalhadas. Tambcm está re-
centemente installada a estação tele-
grnphica, cm um chalct moderno c
bem acabado, Na chamada Viiía Ce-
neral Agobar, á entrada do parque, cer-
ca de vinte casas de tijolo, cobertas de
sapé, dão abrigo ás praças do destaca-
mento, não arranchadas.

Todas as edificações eslão pintadas
com ócre de exccllente qualidade, co-
lbi-do na própria. Colônia.

Devo desde já assignalar que é ri-
gorosamente observada a separação dos
corrcccionaes, não havendo communi-
cação alguma entre liomens, mulheres
e menores, vigiados a toda hora pelos
guardas e policiaes.

Os menores, cm numero limitado, oc-
cüpam-sé em trabalhos leves, nas immc-
diaçoes do edifício e freqüentam por
turmas as escolas. Todos elles estão
sadios e bem dispostos.

E' possível, é natural, é humano que
essas coisas houvessem sido algo ápu-
radas para minha visita, mas a situa-
ção geral dos serviços da Colônia é
tal que minha impressão acima revela-!
da, é indiscutivelmente verdadeira c fun-1
dada, impondo-se ao critério de qual-;
quer visitante.

O acceio, o trabalho, a ordem, a dis- jciplina. porém, não rcpelliam as pro-!
ccdcncias das queixas annunciadas e que 

'
me cumpria verificar. j

Iniciei então propriamente o inquérito, *
ouvindo a quantos pudessem fornecer i
esclarecimentos. Ninguçm, absoluta-
mente ninguém, faz ali referencia ao
commercio das rações do.s corrcccionaes,!
que. são de facto fornecidas dentro du!
Regulamento c até beneficiadas com os j
produetos da lavoura. A hypothesc, 1
pois, é de negocio das boias dos func- jcionarÍ03. j

O que sc passa a respeito, cnlrc- [
tanto, ficou perfeitamente esclarecido

Sõb a presidência inicial do sr.
Costa Ribeiro, secretariado pelos srs.
João Pernetta e Josâ Augusto, foi
hontem aberta a sessão da,Gamara, com
a presença de 68 deputados.

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

Após a leitura da matéria do expe-
diente, discursaram os srS. Gomes
Freire, sobre a necessidade da regula-
mentaçâo da lei de minas; Antônio Ror
lemberg; Horacio Magalhães, acerca
ainda do caso da municipalidade flumi-
nense de*Friburgo e Pires de Carvalho.

Passando-se á ordem do dia, o sr.
ciativa de umas tantas queixas publi- Maciel Junior tratou do projecto.refe-
cadas. Pois -bem, esse funecionario, a rente á abolição das ultimas restncçoes

Suem 
concitei a dizer toda a verdade j da lei de amnistia, conforme a noUcia

o que soubesse e que foi o unico ,a que publicamos destacada.
não assignar uma defesa • escripta, que
lhe apresentaram, em favor do director,:
esse funecionario uma só palavra sequer
profere contra semelhante facto-em que
a honestidade da administração softre-
ria abalo.

Verdadeiramente inconsistentes são
as denuncias de que o pão de trigo é
misturado com farinha de milho e que
as bananas são impostas como sobre
mesa dos detentos cm substituição de;
doces. A primeira destas, se fosse ver-
dadeira, seria contraproducente; a mis-
tura, pelo contrario, seria proveitosa

Foi, em seguida, julgado objçcto.de
deliberação o projecto relativo á mine-
ração.

Annunciada, seguidamente, a votação,
em 1* discussão, do projecto n. 33 A,
de 1916, declarando feriado o dia 11
de junho, com substitutivo da commis-
são de Constituição e Justiça, oecupa-
•ram a tribuna e discursaram os srs.
Pedro Mdacyr, Pires de Carvalho,
Joaquim Osório, Cunha Machado, Anto-
nio Carlos, Mauricio de Lacerda,. Pe-
dro Moacyr, dc novo, Ildefonso Pinto.

Approvado o projecto, o sr. Joaquim
Quanto á segunda não c possível que Osório requereu verificação de votação,
haja quem admitta que se forneça doce sendo a approvação confirmada por
em sobremesa- a.detentos. 05 votos contra 25. .

, Nintjhiem, (absolutamente! niriguem, r O sr.' Barbosa Linia fez, depois, da
me confirmou a insinuação de serem; tribuna, declaração de voto.
•postas hervas bravas ila caldeira da'[ ' O sr. Joaquim Osório requereu, en-
cari-.c secea dos corrcccionaes sendo. 1 tão, dispensa de interstício. Dado como
isso unia perversidade sem limites.,j approvado esse requerimento, o sr.
Egualmente verifiquei não serem, e.ti-jj M-auricio de Lacerda requereu verifica-
ctas as ailegãções de iminundices nosf ção. Verificada, foi a approvação con-
logares onde são lavadas as coli-.ercs,
pratos e canecas.

Basta dizer, que esses logares são
arenosos, onde não seria possível lal
porcaria.

Verifiquei pessoalmente que a*i
boias, são abundantes, repetidos 03 pra-
tos duas c tres vezes. • :

A primeira refeição., não falando nq.
café c pão pela manhã, começa ás nove
horas e meia e termina as onze- e nieia
com tres intervallos de quinze minutos
para os preparos das mesas.

O jantar serve-se das tres a seis ho-
ras da tarde com 03 mesmos intervallos,
sendo como pela manhã quatro as tur
iras de cento e noventa e quatro corree
cionaes cada uma. E' certo, e tive oc-
casião dc vcrifical-o por mais de unia
vez que o guarda Júlio Santos, encar-
regado do serviço do refeitório, por in-

firmada por 103 votos conlra 0.
Os srs. João Benicio e Augusto dc

Lima fizeram, depois disso, declaração
de voto.

Foram, em seguida, votados e^appro-
vados os .seguintes .projectos: em dis-
etissão única, o projecto n. 100, de
1016, concedendo ao auxiliar da Re-
partição Geral dos Telegraphos Américo
Portugal um anno de licença, em pro-também, discussão única.ei;*, rogação; em, tamoem, tnscussao umeu,

los b projecto n. 296, de 1015. concedendo
. ao 3. escripturario do Thesouro Nacio-

ho- uai,' àr. Sylvio Gonçalves, um anão de
Jos, licença, com o ordenado; em 2* dis-

sendo como pela manhã quatro as tur-: cussão, o requerimento do. sr. Arthur
Bcrnardes, relativo ao projecto n. 10
A, de 1916, determinando que os em-
pregados ou funecionarios públicos, de
concurso, não possam ser removidos

........ para cargos de categoria inferior aos
justificada pressa, faz levantar os cor-' que oecuparem e só possam ser dejnit-
reccionaes antes que elles concluam as tidos cm virtude de sentença, com pa-
refeições.

Chamei para o facto a attenção do
director que tendo delle a confirmação
deu severas instrucções a respeito e
fez substituir o guarda desse serviço.
No segundo dia da minha permanença
na Colônia por oceasião do almoço es-
tando eu na secretaria foi a minha at-
tenção despertada por um mido estra-
nho no refeitório. Para ali me enca-
inttnheij tomando conhecimento da re-
ciámação de um correcional contra a
l.oia.

(Jucixava-se elle de que não gostan-do de caldo de verdura exigia que lhe
deitassem no prato apenas a carne.
Examinei o seu prato, onde havia bas-
tante carne, tive do exclamante a cer-
teza de qtte poderia ter delia segunda
e terceira ração, Verifiquei assim á
improcedencia da queixa, desde que cm
uma casa como aquella, não é possf-vel altcnder na confecção dos pra:os,ao ipalaclar individual. E como a re-
ciámação houvesse sido feita em ter-,
mos desrespeitosos c violentos, concor-
dei que esse correccional fosse disci-
plinarmente mcttido 110 xaürcz -por ai-
gtimas lioras,

Dois outros factos. que relato, decor-!

recer da coníniissão de Justiça, favora-
vel; em discussão única, o projecto
n. 169, de 1916, autorizando o governo
a conceder ao concertador de 4a classe

! 1 da 41 divisão da Estrada de Ferro Cen-'trai 
do Brasil Oscar Martins da Veiga

Junior, um anno de licença, a contar de
3 de maio do corrente anno com dons
terços da diária, com parecer favorável

.da commissão de finanças; em 2* dis-
cussão, o projecto n. 143, de 1916, au-
lorizando a abrir, pelo Ministério da 1
Marinha, o credito especial de 164:6105.
para despesas coin o custeio e o pessoal
da Imprensa Naval, durante o cxercicio
de 1916. ,•Foram, em seguida, encerradas: a 2*
discussão do projecto n. 154 A,de 1916,
autorizando o governo n mandar tirar.
uma edição especial de cinco mil exem- [
plares do Código Civil Brasileiro. e a jelevar a tres mil a edição autorizada:
pela 5ei n. 3.093, de 12 de janeiro de.
1916, com parecer da commissão de
Finanças favorável ao projecto e voto
cm separado do sr.-Justiniano de Ser-,
pa; a j' discussão do projecto 11..208-

s A, de 1916, autorizando-o a abrir o'
credito, de 600 :ooo$, para pagar' pela j
Delegacia Fiscal dc Minas, aos pensio

ZE' POVO
Que bichanos são esses que te rodeiam ?

, ELLA
São as MACAQÜINAS ! Não vês, pelos jornaes, esses annuncios de

produetos imitantes da LUGOLINA, cujos autores só tiveram a idéa plagiaria
depois do meu suecesso ha 26 annos, no Brasil e no estrangeiro ? E porque
eües não fazem o mesmo que eu tenho feito?

ZE' POVO
Porque são MACAQÜINAS ! Fora as MACAQÜINAS !!!

ridos durante a cninha permanência na "istas do montepio e aposentados, com
Colônia asseguraram a necessidade de I parecer favorável da commissão de Fi-
uma acção enérgica da Directoiu de-ipanças; a 3a. discussão.do projeclo nu-

xafweante dos corrcccionaes, gente dc baixa l-Mero !"3. dé 1916, autorizando-o ...
ralé, avalentada e capaz de todas as! abrir o credito necessário, nté o maxi-;
violências; O primeiro foi o seguinte: j mo de 30:0003, para pagamento (le jO despertar dos corrcccionaes é ás cin- gratificação addicional a que tem di-j
co horas, entretanto um delles enten- rcito o dr. Edgard Leite Çhcrmont c;
deu que devia põr-se em pé e lavar o' oi'-tr,,s. e dando outras"-providencias; c'
rosto pelas quatro lioras. - ¦'l.-a 3* discussão do projecto 11. 171"; de

Observou-lhe o fachina que elle eslava '9i6, autorizando-o a abrir, pelo Mi-
fora do Regulamento, pelo que foi ag-1 nisterio da Guerra, o credito especial de
gredido, travando-se no alojamento '¦ So°9$S9S. para pagamento ao major
conflicto de que resultou sairemos dois |"Appllinarip; Pereira Bustamaiue
com algumas escoriações, sendo precisoa intervenção dos ronJaníes. Outro fa-
do oceorreu na véspera do meu regres-
so. Recusando trabalhar na lavanderia
uma correccional fugiu, correndo pelaserra e refugiandò;Se 110 ailo de tuna
pedra. Intimada a descer, recusou, masiémênd.
por finv.de lá:escorregou propositada-j =Fòràm, depois, e sem incidentes, cn-mente ate o chão, onde ficou prostradaVcerradas a 3* discussão do projecto nu-
como sem sentidos, lrazida cm padio-' mero 1-4 A, dc 1916, autorizando a
ia á minha presença, procurei ouvil-a, I abertura do credito de 300:000?, 30'"""seguisse delia uma pala- [Ministério do Interior, supplemcntar á
vra, mas afinal após reiterados esfor-! verba 32* do orçamento vigente, com
..w .-.v.iiitar-se, a rir, zombando I parecer da commissão de Finanças fa-
com gestos c.phrases dos guardas. Enra-vorávèl ao projecto,. e a ia discussão
inibos os casos approvci as providen-1 do projecto n. 155 A, de 1916, consi-
cias discipliharcs tomadas pcio • dire- {ftcraadò instituição de utilidade publi-
ctor I c;l ° CXib de Seringueira; com sede em

Passo agora a tratar das violências ! Manáos com parecer favorável da com-
denunciadas. A primeira é a que sc I ,m,5a0 ãe- •l"sUl*a* -• , ,.
refere a um tal Bahia, que ali .falle-J 

"< Ani,W«'S^i P.'r •'"".* * -' <-'5™";'°

OCOKE EA LIGHT
Certo, a direetoria da Light ignora

o que se está passando com o forne-
cimento do coke aos seus freguezes.
A demora na entrega do carvão é exa-
geradissima, causando prejuizos .aos
industriaes que delle necessitam para
as suas machinas ou engenhos. Ha
cerca de dois mezes que dura este pes-
s:mo estado de'coisas. As carroças,
de compradores de grandes quantida-
des, como um delles que se nos queixa
e já pagou quarenta toneladas adean-
tadamente, vão para. a porta da usina
á meia-noite para poderem ser atten-
didas, c, afinal, muitas horas depois
recebem a noticia de que... não se
¦faz nesse* d'a entrega de carvão. No
entretanto, pessoas mais felizes conse-
guem fazer negócios por fora, rece-
bendo o carvão, que lhes é facilitado
maravilhosamente.,.

Repetimos que a direetoria da Light
de certo não sabe do que se passa,
mas que "recisa providenciar de sorte
a 'harmonizar as entregas pela ordem
das encomniendas, cohibindo quaesquer
habilidades que prejudiquem terceiros.

OS AUTOMÓVEIS

Uma creança gravemente ma-
ebucadá vae para a Santa

Casa
¦Em direcção á cidade, correndo com

toda a velocdiade, passou hontem á
tarde pela rua Figueira de Mello. .0
automóvel n. 1.036, dirigido pelo un-
prudente "chauffeur" Abel de Carva-
lho Braridão.

No momento cm mtc fazia a volta
para a rua de São. Christovão, não es-
capou aos pneumaticos do carro o me-
nor Antônio, de 10 annos, filho de
Antônio de -Souza Tiiomé, morador á
rua Fonseca Tellcs n. 30.

A infeliz creança, em estado coma-
toso, foi levada para o Posto Central
de Assistência, de onde mandaram in-
tc-mal-a no 'hospital da Santa Casa de
Misericórdia.

O responsável pelo' accidettte foi
preso em flagrante e autoado no 10o
districto policial.

As commissões
no Senado

¦Ao projecto n. 20-, de 1916, em 3"
disei=são, relevando a d. Maria Cons-
lança da Cunlu Moreira a prescripçã.o
ém que incorreu, para o fim de habi-
litar-se ao montepio respectivo, com pa-
recer favorável da. cominissao.de Finau-
ças, o sr. V. Piragibe apresentou uma

Saúde do Cúello
PELOS CELEBRES PREPARADOS DA EMINENTE ESPECIALISTA

 MME. SELDA POTOCKA
! O TÔNICO N. 9, de Mme. Selda
Potocka, para o cabello oleoso, é um
medicamento enérgico, com ttm activo
e delicioso aroma. Destróe a caspa e
promove o crescimento do cabello.

O TÔNICO N. 10, de Mme. Selda
Foíocka, -para o cabello secco, é o mais
liygienico substituto das brilhantinas.
Tonifica, perfuma e aniacia o cabello,
dando-lhe um permanente brilho.

cen. do projeclo n. Ci A. de 1914. mándáiv
,- r, . . 1 do prohibir em todo o território daEsse Bahia nao era correccional mas- República as tòttradas, as brigas desua casa, .que era tamoem a do medico, ; gauos, etCii e estabelecendo penas, com q«c o protegia, principal-, parecer favorável da coníniissão de

H *"

CASPA? QUEDA
DO CABELLO?

EMBRANQUECI.
MENTO

PRECOCE ?
A' venda nas Casos Bazin, Fazendas Pretas. A' Exposição, Ramos So-" ii:ho & C. — Depositários geraes — COSTA, PEREIRA Si C.

da Colônia,
mente' por ser elle tuberculoso. Certo
dia, na ausência do director e do me-
dico o feitor do núcleo Belfort, tendo
a prova de que esse indivíduo era o
autor de alguns furtos, oceorridos em
sua casa, que era tambcm a do medico,
expulsou-o, e chegou mesmo a dar-Uie
uns ibofetõés, o que é confessado pelo
próprio Belíprt, c confirmado por va-
rios depoimentos, Bahia morreu, todos
dizem, victimado pela tuberculose. Foi
o que se passou, sem a rcsponsabili-
dade aliás do dr. Loteio.

Ha ainda precisado o caso dc tini'
preso que sofíria das faculdades meu- De todos"is medicamentos n.tie lem sido
taes. Tirei a limpo que no páteo da [ «PO-rlos a vendi e este xarope o .que
Colônia, esse preso, armado de cacete, I .c™ 'v\ E1"_ composição tudo quanto
invesliti contra um guarda, ao que o
dircclor, dc uma janella fronteira or-luares,
dcr.oit que o dominassem, o que se fez E' um poderoso CALMANTE ou SE-
facilmente. Apezar dc nenhuma teste- DATIVO, e, como t.il, allivia a tosse mais
mtinlia asegurar tal espancamento, or- jW%£.•$%™°eiX£ 
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denci oue fosse o correccional, que se | 

'.y 
Venda etn lodàs a-s drogarias. Dcpo-

Luiza Queiroz

Constituição e Justiça, foi lida uma
emenda apresentada pelo sr. -Mauricio
dc Lacerda, e oecupou. logo após, a tri-
biiiia o sr.. Senna Figueiredo, pronun-
ciando o discurso cujo resumo damos
noutro local.

Em seguida, foi a sessão levantada.
¦ .a ia

O prompto allivio da tosse
XAROPE DF LIMÃO BRAVO E

BROMOFORMIO DE QUEIROZ
Fabricado pela Socicd. Prod. Chim. L.

^Queiroz — S Paulo

reúne na
terapêutica encerra dc mais apropriado
para combater as moléstias broncopuln:

chama João Pi:-.'.o llrandão, devida-
mente vistoriado, não aceusando o
èxáhúa. vestígio alg;:::i de pancada.

Ficou, porém, confirmado o castigo,
que o guarda João iRamon ápplicóu a
uma correccional, indevidamente posta
com um pedaço de trilho nas mãos,
durante algumas horas. Sobre este
facto o director proniettcti tomar pro-
videncias. E'- possível que alguns guar-
das, 110 cxercicio de suas funeções, se
impacientem c excedam. Entretanto,
nenhuma sevicia, nenhuma

sttario no Rii
i.liilo Ottoni

rua Theo*
(J 7U2)

O CAPITÃO MAGALHÃES

teve a confirmação de correccional ai-
gum, cas muitas dezenas que procurei
ouvir. Nenhum me açcusou niartyrio,
nenhum tem a physiononiia de soffri-
mento. E nâo seria admissível que do
modo por que c-.i os interrogava, pat>.
liciilármehte e fora de todas as vistas,
ao menos ms não tivesse a coragem
de referir, sequer a usos horripilantes,
scenas dc companheiros ajoelhados e

O general Cruz Brilhante, comman-
dante superior, da Guarda Nacional dc-
signou o major Christodcliuo dc Mo-
raes e capitães Alipio Leal e Horacio
Novella da Silva .para cm commissão

__ __  arocederem uma syndicancia sobre 05
brutalidade I factos attribuidos ao capitão Magalhães,

dn ia brigada de infanieria.
¦«»»»!

SNGLEZAS
Alguns desses funecionarios, sem fami-1 cliicoleados cruelmente,
l'a e, em troca de suas rações, recebi-
das no i° de cada mez, servem-se cm
mesa communi, fornecida por 11111 delles,
que accúniuíandò as mesma; boias, pode
dispor tle sobras, que realmente ne-
gocia: vende ou troca por oulros ge-
neros de íóra de tabeliã.

Nessas condições, isto é, fornecendo

Restam ás denuncias a que :11c refiro
I no principio, ouvidas dc um policial.

São ambas falsas. O medico é soí-
:eiro e sua casa. que percorri minucio-
samente, não tem esconderijos. E:r.bo-

I ra não tivesse procedido o exame, nos
I livros, que :ne 'faltaram para isso au'.o-
1 ;id:.de e competência especial, os saldos

mesa em troca.de rações cxisiem tres i êjcistentõs. 110 cofre. co:itor:-.-.e veria-
ou quairo funecionarios. I oueV, estavam de accordo com 03 apon-

Ora, semelhante commercio pode ca;:-1 udos no5 balanços
sar cxtfanhesa, mas não é criminoso,
desde nue as boias trocadas ou vendidas
pertencem regularmente ao funccioiia-
rio que dcllas dispõe.

Também não procede a denuncia de
qtte o director da Colônia commcrci.i
com os soldados do destacamento. .0
rancho desses soldados foi resolvido
pelo conrmandante da brigada policial,
por conveniência delles próprios e ne-
niiuiiu queixa me foi lrazida sobre .0
caso. Effeciivamcntc, em que poderia
aproveitar aos interesses pessoaes do
dr. Manoel Carneiro da Cunha Lo-
bato. o arrahchamento ou deiarr.-incha-
mento dos policiaes? Tanto os depoi-
mentos do director como do medico da
Colônia são bastante claros c elucidam
o que se passou, motivando as provi-
tlencias tomadas.

Quanto á remessa de presenle de ba-
nanas, ou a exportação de banha e de
manteiga" é tudo inverdade. Ninguém a
isso se refere na Colônia c os poucos
presentes que dali saem de bananas, por-
cos ou qualquer outro, são adquiridos, c'10, e
passando pela portaria, a dinheiro, que 1 i.ra-bam
i recolhido, ao cotre, conforme unanime | 

'

testemunho.
Devo aJeanlar que entre os depoi-

memos escriptos, todos 05 quacs, em
termos, como se lera. que revelam a
segurança c a franqueza com que.cer-
quei os seus autores, ha um que é in-
suspeito, o do escripturario sr. Manoel | CVf
Pereira Ribeiro, a quem se attribu

1 raltv.eate, por molivos ignorados, :

Havia mais ali em deposito a quan-
tia de seiscentos mil réis, proveniente
da renda de ferros veilios. para ser re-
colhido ao Thesouro.

São estas as iníorn-.ações que con-
«cientemente trago apuradas do., meu
inquérito. Cumpre-me por fim salientar
o trabalho afanoso e dedicado de ai-
guns funecionarios. entre 03 quaes não
posso deixar de citar o medico dr.
Alexandre de Souza Castro, caja con-
sulta diária, pacientemente aitendida,
mesmo ás noites é avultada. o agrono-
n-.o Pedro Duarte, sempre no c;:npp
indiifercntc*ás intempéries "o. exerci-
cio dc suas funeções, o porteiro Her-
mcnegildo Gonçalves de. A:norí:u. que
tè-m o peso de grandes afíázcres e re?-,
ponsabiiidadês, homem expedito e esti-
mado, o tenente Fètíppe SantWnna
dando exemplo de disciplina aos seus
co-iiT-anilados do destacamento e o ça-
pitão Vicen-.e Chagas, que mc serviu
de escrivão, competente, activo e soli-

ilo. e a quem devo boi parte de :ueu
lho."- * —mm» 

naAs lccitiuins ensemirns só

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Tornos

sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos de 1* qualidade.

Cuidado com os Imitadores. A
uossn casa ú

SUA URUGUAYANA. 136
ma i»

A Prefeitura e as iíerenças de
cambio

ge-
ini-

prefeito abriu hontem t
supplemcntar dç 2.,-,.18:4.1:?
atteníer ás di::;rer.íi3 de c:

credite,
. para

uma inspecção de saúde com-
plicada I

O sr. r.indiá Calogeras officiou ao
director geral da Saúde Publica pe.
dindo-lhe a designação de dois medi-
cos, que não tenham funecionado nos}
exames anteriores a que foi submeftido |
o i° escripturario do Thesouro Nacio-
nal, José Carlos Pereira de Azevedo,
afim de stibmèttel-o á nova inspecçãa
de saúde,. visto ter o mesmo funeciona-
rio recorrido do laudo medico que o
julgou em condições dc validez.

A victima foi um nego-
ciante

Regressando hontem da Europa, co-
nio passageiro do vapor francez "Ga-
rona", trazia o sr. Sylvio Silvo, so^io
da casa importadora desta praça, a
quantia de ;.:ooo$'.>oo dentro dc uma
pequena "valisc". -sobre a qual o sr.
Silva exercia a mais severa vigilância.

Apezar disso, porém, o sr. Silva, ao
chegar a terra. p:sso:t peio dissabor
de .verificar q-.ic um hábil larapio lhe
havia saur-jíado os cinco contos, sobre
05 quacs tantos c.ildcdos haviam pc-
saio.

Mui-.o triste e sobretudo muito des-
apontado, procurou a vicliir.a o major
Baiily, inspecor da Policia Marítima,
uqc mandou procurar o autor da pilhe-
fia... e a dinheiro da Queixoso.

INQUILINOS E SENHORIOS
A propósito do artigo que publicámos

com o titulo acima, recebemos a se-
giiihte caria:"Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1916. — Sr. rcdaclor do Correio da
Manhã — São tão sensatas as çonsl-
derações feilas no seu acreditado or-
gão de pubücid.-íde, sobre proprietários
c inquilinos, quão dignas de serem aca-
tadas e estudadas pelos poderes compe-
lentes.

A Liga dos Proprietários, profunda-
mente grata e para que v. s. mais ss
familiarize com o modo pelo qual tein,
ella, agido, em prol dessas duas classes,
irritantomente desprezados, fal-o co-
nhecedor das providencias até hoje to-
niadas com o fim de atiemiar os males,
tão criteriosamente apontados pelo seu
luminoso artigo.

No começo da presente sessão legis-
lativa, a Liga dirigiu á Câmara, uma
proposla-projccío, onde ficariam, tccI-
procamente, conciliados os interessei
dns dua» facções, desde que se tornasse
lei.

Dessa representação, não houve até
esta data nenhuma solução 1

Deante dessa indifftrença; appellou
a Liga *para a Municipalidade, não para
oue ella fizesse o que não fosse de sua
competência, mas, para que, por meio
de leis 011 regulamentos, expurgasse ãs
irregularidades existentes nos processos
executivos coir.ra o devedor que por
circumstancias varias, deixa de pagar
qualquer imposto.

•E o inais importante, é o nenhum
resultado que tem a Prefeitura com
taes execuções 1

Pois como é sabido, as nrremataçõe»
em praças, mal dão para as despesas
judiciarias e deixam o proprietário des-
tituido daquillo --uc. pelo paragrapho 1?
do art. 72 da Constituição, lhe é man-
tido em toda a sua plenitude.

Ainda 110 sentido de se tornar mais
promplo o processo de despejos, a
Liga, aproveitando a opportiinidade quese lhe oíferecia com a elaboração do
Código do Processo Civil, pediu e obte-
ve da honrada commissão de Justiça
do Senado, promessa formal da'remo,
delação do processo referido.

Toda essa aclividade desenvolvida
pela Liga, não é unicamente cm benefl-
cio dos proprietários; traz lambem, be-
neficios aos bons inquilinos que, com
a regeneração dos mãos, gozarão dt
equidades nos preços ds, algucis e terão
os seus direitos garantidos."
r Quanto aos impostos projeetados, .1
Liga, confiante na valiosa protecção do
scu independente jornal, combatel-os-a,
por jtilgal-05 absurdos e impatrioticos.

A esthetica predial duma cidade querepresenta a capital de unia nação, in-
fie grandemente no seu credito inter-
nacional, além de dar-lhe o caracier
civilizado..

Sem ella. qualquer paiz apresen'ar-sc-
ia ao mundo, como mendigo, attestandõ
a sua tristíssima e profunda decadência.

Portanto, desamparar esse facíor su-
blime da civilização, constituído, na
maior parte, por fortunas particulares,
negar-lhe a garantia de renda e one-
ral-o excessivamente com impostos quedtfficultem a sua evolução, é altamente
impatriòtico;

Patriotismo, não é só aquelle que se
revela no campo da luta cm defesa
do solo pátrio; é patriota o que con-
slroe; patriota é o que cultiva e, final-
mente, são patriotas os que, defendenda
as causas jusias estimulam o progressode sua terra.

A Liga no inluilo de despertar ai-
guns proprietários, que ainda dormem
resignadamente no espinhoso leito do
indiffercntismo, pc.le e agradece a pu-iblicáçáo de^a. — Hc/mami Fleiuss
presidente.

BRINCADEIRA FUNESTA

Com uma bala de re-
volver perdeu tres

dedos da mão esquerda
O pequeno José Gaspar, de 9 annos,

teve hontem a infelicidade de achar
uma capsii!:» para carregar revólver.

Pensou elle em fazel-a explodir, ba-
lendo-a de encontro a uma pedra.

Teve logar » detonação, c o projecti!
partindo decepou-lhe 03 dedos pollegar,
indicador e annular, da mão esquerda.

Do Posto Central da Assistência', on-
de recebeu os primeiros curativos, foi
mandado para a Santa flvsa de Miseri-
cordia.

O imprudente ,menor é filho de An-
tonio .Gásparr residente á rua. General
Severiano 11.'74, casa 11. 38, em Bo-
taíogo. .

BB
Ernesto Souza

IBRONCHITE
I Rouquidão, Aslbi,
iTulercDloii pulmonar.
I GRANDE TÔNICO ,
|ai>re o appsiiie e craoüu aiiro Eüscuiar. 1

¦K&NADO * _ 1* di Marco, 1«

COMO SE PAGAM CONTOS..

O senhorio foi aggre-
dido a páo

José da Silva reside ha tempos na
casa n. 960 da rua Piedade. Ha tempos
também José passou a entender que não
tinha -contas a justar com o senhorio,
José Gonçalves Ribeiro, residente á"rua
Faria- n. 46.

José da Silva entendeu que era mais
commodo não pagar coisa alguma neste
tempo de ¦aperturas que vamos através-
sando.

O senhorio julgou que podia pensarde maneira conir.-.ria... Assim, foi
hontem á casa do inquilino receber os
alugueis que lhe croni devidos, e, en-
çohlrandp-se com Silva 110 portão da
casa, disse-lhe ao que ia. Mas Silva es-
tava tão disposto a não pagar o devido,
que gggrediu o senhorio a páo, vibran-
do-llie diversas cacetadas.

Ribeiro ficou iodo cheio de cciiymo-
ses e foi medicado.

A policia do 20o districto recebeu
queixa, a respeito desse facto e abriu oinquérito necessário.

Em resposta ao pedido do presiden-te do Tribunal de C;iu;.i?. para quefos.-e feita a convcrs.10 cm papel da
parte ouro do credito especial para re-stituiçãó a Marcellino Gome-, de Al-
nicida & C, de S. Luiz do Maranhão,
de direitos aduaneiros de 100 machinasúc quebrar coco babassú, distribuído
grattutamente aos lavradores, o minis-tro da Fazenda declarou qne fez aconversão -la qual resultou a importan-cia dc o:mo?&42t

A de Finanças teve uma
reunião curiosa

Sob a presidência do sr. Victoritis
Monteiro e com a presença dos srs. Al-
fredo Elüs, João Lyra, A. Guanabara
e Erico Coelho, esteve hontem reunida
a commissão de Finanças do Senado.

Os pareceres do sr. Erico Coeüio
deram grande animação e curiosidade
aos trabalhos.

O senador fluminense" leu em pri-
meiro .logar o seu parecer favorável à
proposição da Câmara que concede 11:11
anno de licejiça, com ordenado, ao ama-
nuense dos Correios do Estado Rio, sr.
Cândido Henrique de Mello. S. ex. de-
ciarou á commissão que os papeis esla-
vam devidamente informados, sendo
que era a primeira licença que esse
funecionario requeria ao Congresso.
•Indagou então o sr. Victorino Mon-
teiro se as informações referiam o tcni-
po de serviço do supplicantc. Ver:ti-
cçu-se que não. E a commissão, de ac-
córdo com o seu presidente, resolveu
pedir as necessárias infornis^õcs a
esse respeito, para evitar novos rrítú
do presidente da Republiea ás conces-
soes de licenças feitas pelo Congresso.
Ainda outro dia, o chefe da nação ve-
tara tuna desja3 resoluções do Con-
grosso, por ter verificado que o func-
cionario beneficiado, estando no cargo
ha tres annos, só o exercera seis me-
zes, devido a suecessivas licenças.

Boca, para que falaste? Ainda o sr.
Victorino Monteiro não acabara de fa-
zer o seu arrazoado e já o sr. Erico
Coelho desfechava cm cima da alaran-
lada commissão. o seu parecer contra-
rio ao tv(o do presidente no aütidido
caso. Dizia s. ex.: "Licença, com o
ordenado apenas, a funecionario, ca-
bendo a gratificação ao substituto 110
exercício do cargo, oceorre sem maior
despeza de ordem permanente e sem
detrimento do serviço publico; e, por
conseqüência lógica, o interesse supre-
mo da Nação longe está de justificar o
velo em debate, Dir-se-ia ferido de ai-
gum modo o interesse da Nação, verbi-
grafia, se o eleito vice-presidente da
Republica se recusasse ao cumprimento
do seu dever na presidência do Senado,
deixando de comparecer ahi durante an-
nos consecutivos, sem prestar á Consti-
tuição Federal a devida fidelidade. "
Calcule-se o que foi essa aliusão aos
ocios do sr. Wencesláo, quando na
viec-presidencia, assim csloirando 110
meio dos seus amigos... Está subenten-
dido: a commissão desapprovou o pare-
cer do sr .Erico e incumbiu o sr. João
Lyr-a de relatar um outro favorável ao
veto.

Voltou á baila o credito de réis
357:ooo?ooo para pagamento das divi-
das da Faculdade de Medicina da Ba-
¦hia. Como se sabe, o sr. Erico Coe-
lho dera parecer contra a abertura do
credito. A commissão não concorda
com s. ex., ficando incumbido o sr.
Victorino Monteiro de dar um outre
parecer, favorável. Fs*.e .parecer f,;i
assignado, remettido á mesa e a quês-•tão parecia morta, sendo certa a vola-
ção do credito. Entretanto, na ultima
discussão do projecto, o sr. Iritieu
Machado, para fazer picuinhas ao se-
nador Ruy Barbosa, que se interessa
pela .solução do caso, apresentou unia
emenda, pelo que a coníniissão é ou-
vida novamente. Discutiu-se hontem a
emenda, não podendo ser lavrado, po-
rlíni, o parecer, porque o sr. Erico
Coelho, inimigo da Faculdade da Ba-
hia. pediu vista.

A commissão assignou os pareceres,
relatados pelo sr. A. Guanabara, fa-
voraveis á abertura dos. créditos de
S :SooSo77. para pagamento ao dr. Joa-
quim Cardoso de Mello Reis, em vir-
tude de sentença judiciaria, e dc reis
7o:36o$ooo, para pagamento do.s juros
das apólices do empréstimo tle 1S97,

Apresentando o primeiro parecer, c
sr. Aí Guanabara disse que tem veri-
ficado a absoluta falta de defesa da
União, em todos os pleitos em que ti
condeinnada a pagar mundos e fundos
pelos tribunaes. ,

m ¦ .«» ¦

Aquella flor como
de tacada

Tem V. S. as cos.
tas aleijadas, doen*
do dia e noite : Seu*
;c (tóres dsrüdas aiió*
inciinar-se ? Estão
05 rins doloridos ? <i
a sua ncção irregti-
lar ? Tem dores nas
coitas, dores de ca-
beca' dores rlieuma-
ticas ? sente-se can-

szúoj nervoso, e gas*to? Tome rüuhs de
-Fostcr, para os rir.-,
o remédio recom-

incndado por tanta
Peca amostra craii.sler—Mc. Cleilun C0, Caixa 11(12 —

A AVIAÇÃO SA ARMADA

O director e officiaes da
Escola de Aviação foram

elogiados
Ao vice-alniiraníe Gustavo Ga-rhie.

chefe do Estado Maior da Armada, o
ministro da Marinha. e:u nome do pre-sidente da Republica-, recoinmendou
honlcm fossem elogiados, em ordem dc
d:a. nominalmente, o capitão dc corve-
Ja Protdgencs Pereira Guimarães, pelaintelligente e profícuo esforço empre-
igado na organização da- Escola d?
Aviação, como seu ilireclor", e os pri-¦meiros tenentes Antônio Augus: o
.Schorcht e Raul Ferreira de Vianni
Bandeira c segundo tenente engenheiro
machinistorj-Viçlòr de Carvalho e Silva"pela proficiência revelada nas mano-
oras dos hydro-aviões de guerra", dl*
raute a visita d0 chefe da Nação ai"hangar' daouella E«?'.a.

wm
i gente nesta cidade

a Fo
! Rio.
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NOTICIAS '
DE MINAS

Como í «1«* interesse geral, 
"damos

fcole a alteração havida no horário da
tinha do centro da Estrada de «Ferro

Cenir.il do Brasil, entre Sabará e Pi-
rapora, nos raitnaes dc Santa Barbara,
Bello Horizonte e Montes Claros.

A alteração foi a seguinte t
Na linha do centro — Passageiros—

S 7, parte dc general Carneiro, ás
10,36 c chegará a Pirapora, ás 22,14;
S 8, parle de Pirapora, ás 4,14 e che-
gani a Gencr.il Carneiro, ás 16,17.

Mixtos —- M; 13, parte de Sabará,
£s 16,15 '¦ chegará a Sete Lagoas, ás
21,4; 11 15, parte de Sete Lagoas, ás
o' e chegará a Curvello, ás 11,7; M 17,
partira de Curvello, ás 8,50 e chegará
a Pirapora, ás 18,15; M 18, partirá de
Pirapora, ás 8,40 e chegará a Cur-
vello, ás 17,30; M 16, partirá de Cur-
vello, ás 12,30 c chegará a Sete Lagoas,
ás 17,28; M 14, partirá de Sete La-
goas, ás 4,46 e chegará á Sabará, ás
10,^5.

Ramal ile Bello Horizonte — Noctur-
tio — Partirá de General Carneiro, ás
io,ii, chegando a Bello Horizonte, ás
10,40. O NB 2 partirá de Bello Hori-
zonte, ás .16,13, chegando a General
Carneiro, ás 16,40,

Os expressos: — SB 1, partirá de
General Carneiro, ás 16,20, chegando
a Bello Horizonte, ás 17 'horas; SB 2
partirá de Bello Horizonte, ás 9,52;
chegando a. General Carneiro, ás 10,24,

Os rápidos —'RB 1, partirá de Ge-
neral Carneiro, ás 20,48, chegando a
Bello Horizonte, ás 21,17; KB 2, par-
tiri dc Bello Horizonte, ás 5.30, che-
gando a General Carneiro, ás 5,50.

Ramal de Santa Barbara — Mixtos
— MF 1, «partirá de Sabará, ás 17,15,
chegando a Santa Barbara, ás 21,7;
MF 2, partirá de Santa Barbara, ás
11,50, chegando á Sabará, ás 15 e 44
minutos.

Ramal de Montes Claros — Mixtos
•—¦ MM 1, partirá de Curralinho; ás
18,30, chegando a Buenopolis, ás 21,27;
MM 2, de Buenopolis partirá, ás 5
5 horas Curralinho ás 7,55,

Os trens de carga nessas linhas tra-
fegarão tambem com o horário alte-
rado.

Bello HorlconTe. — Grande numero
de criadores que têm suas propriedades
agrícolas no trecho comprehendido en-
trc Curralinho e Diamantina dirigiram
«ma representação á Sociedade Minei-
ra dc Agricultura, pedindo a interven-
ção dessa sociedade junto á directoria
da Central, para que sejam ali con-
struidas as cercas de tapume, á margem
da linha, falta essa que lhes tem ocea-
cionado graves prejuízos com as con-
stantes perdas dc animaes, apanhados
pelos comboios,

Em Sete Lagoas, segundo noticias
recebidas, acabam de ser descobertas
minas de s.tlitre em mármore. As ja-
zidas agora descobertas vão ser expio-
radas pelo dr. Conrado Miiller de Cam-
pos1.

O Club Acadêmico vae editar uma
revista seientifico-literaria, que conta
desde já com a colaboração das mais
festejadas pennas mineiras.

Foi aberta a inscripção para o
concurso aos lugares de escrivães das
eollectorias de Cata-guazes e de Estrella
do Sul.

No núcleo estadual Conselheiro"Joaquim 'Delfino", no município de
Christina; contendo quarenta lotes, to-
dos oecupados, a colheita deste anno,
constou . dc 160.000 litros de milho,
46.410 litros de feijão, 42.040 kilos
<le batatas c 1,663 kilos de fumo, no
valor total de 23:672$28i.

Dessa producção os colonos entrega-
ram ao Estado, por conta de suas re-
spectivas dividas, percentagens regula-
«montares no total de 3t728$i6o.

As obras de fundação deste núcleo
tiveram inicio em 19.13 e terminaram
em 1914, começando a funecionar re-
gulráiiieutc em setembro deste mesmo
anno.

Cidade no Para', — Em trem espe-
ciai, foi exportada daqui para Bello
Horizonte, grande quantidade de gado,
destinada ao mercado consumidor da-
quella capital.

Corre como ccrlo que o sr. Au-
gusio Celso Varella vae installar nesta
cidade uma grande usina para bencíi-
ciumento de arroz.

S. João NiirÒMUCKNO. — O presiden-
te da Câmara desia cidade prohibiu
tcrmitianténicntc a matança dc rezes
que não fossem gordas e nédias. Os
açougueiros, como protesto, resolveram
fichar os açougttes. O presidente da
Câmara, porém, tomou iminediatas
providencias sobre o caso, de modo a
<iuc não faltasse carne verde á popula-
ção. Já ha dias um novo açougiie foi
aberto, onde ,1 população pôde comprar
carne de superior qualidade.

w
Para esta secyiio, acceitnmos to-

dns as noticias de interesso gera),
ficando as mesmas sujeitas uo cri-
ti'1'io da reducção.

Dois médicos do Matadouro que
reclamam

Dois médicos encarregados do exame
das carnes das rezes abatidas 110 Ma-
liudoüro e que tambem acompanham o
serviço da matança dns bovinos desti-
liados á exportação,,reclamam, do dr.
Azevedo Soilré, prefeito municipal au-
ginçnto da pcrceiilágem que lhes foi
arbitraria pelo serviço da matança ex-
trnorditinria;

1 Ira, esta quota é tirada da cobran-
«.11 dos impostos cobrados pelo gado
iibaüdo extraordinariamente e. como a
mesma fosse consumida pelas despesas
e niiida necrescida com os 2 "I" de
perccntageiii dada aos médicos cm ser-
viço 110 -Matadouro, resolveu o prefei-
to reduzir, ha tempos, esta -percenla-
gem a uni terço, porquanto a despesa
com este novo serviço absorvia n lucro
que a municipalidade poderia auferir.

Sabemos que o prefeito não attende-
rá á reclamação.

A LANTERNA
DKPOIS 0'AMAXHA

Vm caso que reclama
attenção da

policia do 15° districto
V policia do 15° dislrieto vamos rc-

Cüiiüiicmlar um caso que limito desabo-
na íis créditos de cidade civilizada «Ia
nossa capital. Esperando que o dr, Ole-
ü-iii.i llcrnarilcs, diuno delegado local,
Inmc as providencias que o caso exige,
«.unos narrai-o tal qual o coiilicccmds,
através a justa queixa das victiriias,

11 casa ú o seguinte: ha ali ua tra-
vessa Fonseca Unia, em São Christo-
\"'. uma matta de moços desoceupados,
insojciiies «.' aggrcssivos, que trazem as
famílias ali moradoras em constantes
.1« snssoccgò, já porque pronunciam ob-
siviiiilndes, já promovendo formidável e
íiiri.minnil.i algazarra.

, i')s moradores da. casa n. 16 da refe-
rida travessa são ;.s maiores viclimns
ilçníe magute dc malandros, que lhes
«liiiue insultos directos c provocações,
em constante conflicto com os nervos
da familia ali residente.

O dr. Olegario Bcrniirdcs, providen-
ciando nesse raso que tanto exige a sua
atteiiçào, dará uma nova prova de seu
amor pelo socego de seus jurisdiciona-<l«>-, que não devem nem -podem eslar
exnostiis á sanha desse, perigosa caler-
*.. de impertinentes \adios.

Um ladrão como haverá poucos
ilü tempos foi ossaltad.i a residência

do sr. Augusto Alves, na rua Paraná
n. ,154. na Estação da Piedade.

l''oram assaltantes "s conhecidos l.v
drScs Custodio 'Machado e Agostinho
Dias Lima, que roubaram vários objc-
Ctos e algumas jóias no valor de S00S.

Logo que leve conhecimento desse fa-
cto, a policia do 20° districto conseguiu
«prender Agostinho. Custodio havia des-
apparecidp.

, Hontem pel.a manliã, por<::ii, as auto-
.".la-des do 20° districto. que não tinham
;nuH a esperança d«: capturar o outro
«assaltante, foram surprchendidas com
« íar:o de verem Custodio entrar-lhes

ÍeU 
porta da delegacia, entregando-se

prisão.
Passada a primeira impressão. .1 po-Ifcio do jo" metteu Custodio no xadrer.

O caso do Phenix
K acçâo~dÃ!. empre-

sa do theatro;
PEQUENQ

Pareoe que o triumpho final da cáu-
«a do Theatro Pequeno se accentua dia
a dia.

O primeiro passo de victoria foi ter
provocado o gesto do chefe de policia,
negando que pudesse funecionar em
qualquer época, no «Phenix, a c elebre
sociedade civil, que, installada no foyer,
devia lançar o jogo do baccarat e da
roleta. Grande beneficio á população
trouxe, portanto, o esforço titameo dos
direcores da novel c sympathica em-
presa theatral, reagindo contra as vio-
Icncias que são o assumpto palpitante
dos jornaes.

1N0 foro os acontecimentos desenro-
!am-se normalmente, repetindo, em tu-
do, as situações do caso Alexandre,
Azevedo-Trianon.

De Luiz Edmundo, director do Thea-
tro Pequeno, recebemos a seguinte
carta:"O sr. Djalma Moreira mandou es-
crever, assignou e fez publicar na se-
cção paga de um jornal da manhã um
artigo onde pretende justificar-se pe-
rante o publico.

A sua defesa é bem a de um homem
laureado mestre de roleta e águia no
baccarat. Toda ella t um "truc". toda.

Eu só lamento ser obrigado a res-
ponder a esse homem; mas o publico
que não me censure por isso, pois, se
o faço, é tão somente no intuito de
desfazer mentiras e confundir um men-
tiroso.

Vejamos:•Começa dizendo o sr. Djalma que
para fazer funciMonar (!) o Theatro
Pequeno emprestou um conto de réis.
E' falso.. Pura um pagamento inadia-
vel, em hora cm que os bancos estão
fechados, o sr. Djalma, no intuito de
saldar interesses comnuins, deu-nos,
não um conto de réis, mas oitocentos
mil réis, que retirou tio dia iiiimediato,
logo pelai manhã.

Affirnia adeante que o Phenix este-
ve cm nosso poder durante tres mezes.

Falsissimo. O Theatro Pequeno es-
treou a 23 de agosto e deu o seu ul-
tinio espectaculo a 24 do corrente, fun.
ccionando, portanto, um mez e vinte t
nove dias. Accrescenta que perdeu, com
a companhia, 20 contos. Podia dizer
2001 Pelos nossos livros, que não são
livros de casa de jogo, poderemos pro.
var, a quem quizer, como a receita até
30 de setembro foi a que já declaramos,
a maior receita obtida no Phenix desde
a sua fundação até hoje.

Quanto ao pedido que fizemos das
casas integraes até quarta-feira e a
quantia de 3:900$, o sr. Djalma mente
ainda ou se esquece de que nessa som.
ma não estavam incluídas as indemnl*
zaçSes devidas aos artistas, e que, por
se haver recusado a coinprehendel-as,
começaram as hostilidades contra o
Theatro Pequeno.

Não é verdade, ainda, que elle pe-
disse a retirada do Phenix, ha um me2.
Por esse tempo os seus secretários pro-
punham-nos desbriadamente a installa-
ção do jogo no foyer, a troco de van-
tagens financeiras, coisa que altivamente
repellimos.

As outras inverdades contidas nesse
artiguete que lembra um alçapão de
mágica barata e onde a gente fica sen.
tindo a esperteza de um finório e a
complasccncia rendosa de um advoga-
do que ganha um tanto por linha, estão
no domínio publico, inclusive a que elle
allega negando qne houvesse penetrado
no theatro durante a madrugada de 2;.

Em juizo, o sr. Djalma terá o troco
da, resposta, elle, seu secretario e o I.i-
migerado Rato branco, seus companhei-
ros de aventura.

Felizmente, nesse caso muito escan-
daloso, mas muito simples para nós,
os juizes venaes que freqüentam as
roletas da rua do Passeio, não funecio-
nam no processo.

Os miihões do Palace Club, Cabaret.
Bohemios e Cercle Federal e Cerclc
Epatant, espeluncas exploradas pelo
sr. Djalma Moreira, só serão tocados
mais «tarde, quando o gladio inflexível
da justiça tosar-lhe o topete escrespado
de aventureiro audacioso."

¦**¦*¦»»*¦
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A hygiene da boca e da garganta

JU-
judicial

O dr.. Carvalho e Mello, Juiz da 5*
vara criminal julgou hontem dissolvida
e em liquidação a firma Domingos da
Silva Si Comp., estabelecida com pa-daria á rua da Passagem n. foi, a
requerimento do sócio Arthur Domin-
gos da Silva.

O motivo foi o fállecimento do so-
cio Ernesto Domingos da Silva."— Tambem a firma Souza Moreira
cr Comp., foi julgada dissolvida e
em liquidação pelo juiz da 1» Vara Ci-
vel, dr.. Alfredo Russcll.

A medida foi lomada a requerimento
dos sócios Antoiio Moreira da Silva e '
Antônio Barbosa da Silva, por haver
faitcido o outro sócio Domingos Souza.

A firma explora.-a á pedreira da Ba-
l.yloma .

O enterramento da victima do
desastre da Gloria !

. Continuou ainda hoje a impressão do
desastre oceorrido hontem á noite na
Gloria e de que foram victimas o infe-
ilz «moço Antônio Ribeiro, empregado
da casa Paladino, que teve morte ins-
tantanea, e o sr. João Pimentel Medel-
ros, que ficou ferido.

O cadáver de Antônio Ribeiro foi
para o necrotério do Serviço Medico
Legal, -sendo autopsiado. Foi dada co-
1110 "causa-niortis" choque traumático.

A's 5 horas da tarde realizou-se o
enterramento do infeliz moço. Numero-
sas pessoas acompanharam o feretro até
ao cemitério. Viam-se «muitas flores
sobre o coche fúnebre.

Antônio Ribeiro foi sepultado no ce-
miterio de São Francisco Xavier.

Sociaes

TURF

A todos convém saber qne a TORRE DO TOMBO
vende ternos de superiores ensemiras confecciona-
dos no rigor da moda, a 459, 508 e 609000.

204, Rua Sete de etembro, 204 — Junto ú Praça
Tiradentes.

Telephone 5576 — O.

Commercio a varejo e o
* orçamento municipal

A Associação Protectora do"
Commercio a varejo, com sede á
rua da Carioca 69, sobrado, com-
mímica aos srs. coinmerciantes a
varejo desta capital que se cn-
contra a coiumissão designada pela
Assembléa Geral realizada em 26
do corrente, das 2 ás 3 horas da
tarde, todos os dias ulcis, até 3
de novembro próximo, afim de re-
ceber as reclamações sobre o orça-
mento municipal cm discussão no
Conselho Municipal.

A Directoria.
(J 5206

PELO FXF.RCITO

O coronel Pederneiras reassume
_ a direcçao do Arsenal de

Gnerra
Tendo regressado dc Tlucnos Aires,

onde fora como delegado do Exercito
junto n embaixada que assistiu á posse
do presidente Irigoyen, reassumiu hon.
tem as funeções de dircctor (Io Arsenal
dc Guerra desta capital o coronel Achil-
les Velloso Pederneiras.

S. s, reassumindo este cargo, bal-
xou um boletim elogiando o major Bor-
ges Fortes, seu substituto,

Os generaes Caetano de Faria,
ministro da Guerra, c Feliciano Men-
des de Moraes, director do Material
Bellico, visitaram honteiii á tarde as
officinas de machinas e projectis do
Arsenal.

Nesta ultima assistiram s. s. ao fa.
brico das granadas destinadas aos ca-
nhões 7 11_ e 10 c|m.

S.s. exas., depois dc examinarem o
impulso c cíficiencia teclinica do Arse.
nal, elogiaram o coronel Pederneiras,
pelos, bons serviços que vêm prestando
ao Exercito, desde a fabrica de polvo,
ra do Piquete.

¦ !¦ IU

DECLARAÇÃO
A Casa Vicitas, lia Co annos esta-

bclecida nç-sta cidade, declara que se .
acha perfeitamente preparada com ,a .sua secçào d_ óptica para aviar toja.
c qualquer nrcscrioçào dos senhores
médicos oculistas. assumindo inteira
rçíCioniiMiútatle pela sua execução,
dispondo para isso não só dc pèssohí
habilitado como tambem dc material dc
superior finalidade, a oar de bem mou-
tada officina, onde poderão ser
executados os mais delicados trabalhos
ópticos.

Como prova dc consideração para
ctiui os# **;'nhores médicos oculistas. a
Casa Vicitas resolveu conceder o aba-
timeuto de 30u|° a iodos seus clien-
\es que se apresentarem comt as
respectivas receitas i ru_ da Quitan-ila <i«).

¦ a m * a»

Os iiydroplanos e a defesa da
Guanabara

Escrcvein-iios:
" Li cm o vosso jornal, dias atraz,

que o governo tenciona applicar o di-
nheiro arrecadado, por siibscripçãõ po-
pular, para o Riachuelo, na compra de
liydroplancs para a nossa marinha de
guerra.

Eu lamento como brasileiro c mais
ainda como official dc marinha, que
as creações entre nós sejam feitas ao
primeiro impulso, mesmo quando elle é
irref.ectido como nês-te caso.

Admirador incondicional do comiiian-
dante rrotogenes. pelo seu constante
esforço e pela S'ia dedicação a nossa
(Marinha, não posso entretanto calar-
mc, acquiescendo na compra de appare-
lhos, que virão prestar serviços reiati-
vãmente Ínfimos em comparação com a
nossa defesa do porto, tudo feito pelo
cntliusiasmo de um "raid",p6r um in-
experiente e por um mecânico que pela
primeira vez fez tão longa travessia.

A defesa minada *do nosso porto é
uma execução que sc impõe.

O forte de Copacabana, o_ de Im-
buliy e l.agc não são ' siiificiantes
para impedir a entrada dc uma esqua-
dra... e se a, nessa sahir para dar
combate ao inimigo, quem , impedirá
que unia outra divisão inimiga venha
bombardear o Rio de Janeiro? — Rio,
26 _ X — 916. — Beatt,"

Sports
UEKBY-CIiUB

A corrida extraordinária do dia 1°
Ficou assim organizado o program-

ma pari a corrida extraordinária que
o Derby-Club realizará 110 dia 1 de
novembro, em beneficio do Aero-Club
Brasileiro:

Pareô '"Demoiscllc" — 1.500 metros
1:000$, — Espanador, 52 kilos; Sans
Rival, 50; Torito, 52; Castilla, 48 e
Palta, 50.

Parco "José do Patrocínio" —1.500
metros — t :ooo$ooo. — Hyovava, 51
kilos; Hygéa, 51 i Flecha, 51; Guaya-
mú, 53, c Hebe, 51.

Pareô "Imprensa Brasileira"—1,609
metros — 1 :ooo$ooo. — Cascalho, 49
kilos; Estilete, 48; Samaritano, 52;
Hurrah, 50, e Ganay, 50.

Pareô "Aviação Nacional" — 1.50,0
metros — 1 :ooo$ooo. — Donau, 53 ki-
los; Conquistadora, 53; Espoleta, 53;
D'ctadura, 53! Fabuja, 45; Herodes,
53, c Diamante, 53.

Pareô "G. G. Seabra" — 1.500 mc-
tros — 1 :ooo$ooo. — Pistachio, 51 ki-
los; Merry Bay, 52; Miss Florence, 49;
Vanguarda, 49; Majestic, 52! Buenos
Aires, 51, e Lady Péricles, 53.

Pareô "Marechal Bôímãnn"— 1.609
metros — 1:2oo$ooo. — Dionéa, 52 ki-
los; Aragon, 52; 'Royal Scotch, 52;
David, 52, e Minas Geracs, 52.

Pareô "Dr. Frontin" — I-75" . "ne-

tros — 1 :.íoo$ooo. — Campo Alegre,
54 kilos; Óoytacaz, 48; 'Eord Canniug,
48; Argentino, 54; Guido Spano, 49,
e Mogy-Guassú, 4?. . . „

Tareo "Aero-Club Brasileiro"—1.609

metros — 2:ooo$ooo. — «Helios, 49 ki-
los; Colombina, 52; Flamengo, 52;
Alegre, 62; Salpicon, 51, e Alida, 52.

* * *
F0OTBALU

ORLANDO MATTOS
Repercutiu com grande magua no

nosso meio desportivo a triste nova do
fállecimento do sr. Orlando Mattos,
«sócio do C, ©. do Flamengo, campeão
desta cidade, e jogador dc "football»"

de grande nomeada.
•O sr. Orlando Mattos, pelas suas

bellas qualidades, era um dos rapazes
mais queridos nos nossos clubs dc
athletismo, tendo, ha bem pouco, de-
fendido as tóres nacionaes contra um
scleccionado ibritannico,

O infortunado moço pertenceu, ou-
trosim, á alta administração desporti-
va carioca, onde oecupava o cargo de
membro da commissão dc "football" da.
i" divisão da Liga,

Celebrizando-se em sita carreira des-
portiva n<> 'Fluminense Football, onde
foi campeão pela primeira vez, o sr.
Orlando. Mattos passou a ser tambem
dos melhores aficionados de nossos
campos.

O seu enterramento, liontem, foi
bastante concorrido, tendo comparecido
ao mesmo, além dos representantes do
Flamengo, os de outros clubs confe-
derados, entre os quaes o Fluminense,
Flamengo, America e Botafogo, que
enviaram custosas coroas com expressi-
vas legendas.

Bem mereceu Orlando as manifesta-
ções significativas que lhe foram p«-es-
tadas.

Tfys&á
Destróe o máo hálito

DATAS INTIMAS
Fazem monos hoje i
A «enhorita Juditb Príncipe da Silva, «•

lha do coronel do Exercito Joio Principe
da Silva, chefe da 3* divisüo do Departa-
mento da Guerra; . _;,a sra. d. Marietta Raulino de 011-
veira,'filha do dr. José Raulino «Ie Oh-
velra, medico da armada ;a «enhorita Iracema Bethlem ;a senhorita Palmyra Fwreira, filh»
da «r. Fernando Ferreira;

o ta. «Américo Andradí, negocianrd
desta «praça, soijio da firma Andrade a
Irmão ;a tenhorita Julieta Moreira, filha da
viuva d. Anna Maria "Moreira;

10 estimado (pbanmaccutüeo Octavio
Macedo iEstá em festas hoie o lar do dwu-
fttdo «pelo Estado da Parahyba dr. Se-
m«So 'Iveal, por completar mais um anno
de preciosa extsfjencia eua esposa mme.
sua cunhada1234
Amélia Leal, e tambem por completar
mais um anniversario sua cunhada, mlle,
Áurea Kcgis.o sr. Luciano Ferrão, do commercio
desta cnpitil;

, — o sr. Júlio Pinto Duarte, 2° offi-
ciai aduaneiro da Guarda-moria da Alfan-
dega, ifillio do coronel Antônio Pinto
Duarte ia graciosa menina Sylvia, filha do
sr, Sylvio C. Crespo e d. Yotuie Meira
C. Crespo;

a senhorita Leonor Brasileiro Ma-
rinoj

n «enhorita Olivia Pa-nno, filha do
prestimoso capitalista desta praça, capitão
Salvador Panno ;a sra. d. Olga Pantoj,i Leite, es.
posa do dr. Pantoja Leite, lenle da Es-
cola Polytechnica e flheíc de «secção da
Directoria do Patrimônio, c (illui do .Ir.
Avcllar Bnandão, consultor jurid'co Ja
Municipalidade;

a «ra. d. Elvira Baplisto de Mattos,
professora cafhedratica, cm exercicio 110 «3"
distreto escolar, que receberá hoje uma
significativa demonstmição de apreço, dai
suas collcgas e nhmiuas;

o dr. Venancio Lisboa, delegado de
Mude do 2o districto;

-~ a galante «Maria Adel'0, filha do dr.
Baptista Pereira o neta do senador Ruy
Barbosa.

«Füj hoje annos o ncçocianta ue5[a
praça Álvaro da Costa Martins, chefe «Ia
fitma A. de Azevedo & Costa. Oi seus
ninigos preparam-lhe significativa manites-
lação.

O sr. Álvaro da Costa Martins, nego-
«clame desta praça, chefe da firma que lia
muitos annos iimntóiii a justa nomeada da
Nova Livraria «Azevedo, completa hoke ma's
aim anno de existência. Em signal de jus-
ta sympathi.i, seus collegas, amigos c admi-
redores farão hoje significativa manifesta'
çao. O anniversariauto e sua familia
abrem hoje os salões do pa.aceto da rua
do Uiachuclo 13C para receberem as pes
suas amigas de estima e de consideração.

& ri* |S(
CASAMENTOS

Teev logar no dia 24 do corrente o cn-
lece matrimonial do sr. Josú I.uiz da Cruz
iFSanco, «tíoni a senlioritu Maria Pereira
d< Alvarenga Franco.

O acto civil reaiizou-sc na t4" pretoria,
sob a presidência do dr. 'Kurico Cruz, c
o rc-ijítoso «o Convento da '¦ l-^pa, sendo
celebrante monsenhor João Nlcolào Alpcü.

Serviram de padrinhos do noivo, os,srs,
Carlos dc Faria e Armando Dumie Estra-
da de Barros ;e da noiva, os srs. Etizcú
dc Alvarenga Freire e Antonl» Lui- «ta
Cruz Franco o d. Maria de Souza Perei-
ra Franco.

Aoj convidados foi offerccido um pro-
fuso e delicado "limch", sendo trocados
amistosos brindes.

Os noivos, que receberam grande nume-
ro de felicitações, subiram para Petropolis,
onde passaram algum tempo.

•*» «Jj dj

COMMEMORAÇõJES
Passa hoje a data do primeiro annivcr.

sario do fállecimento do distincto major dc
engenharia dr. Heitor dc Toledo, .issas.i-
nado como se sabe, «na cidade de Caccrcs,
no Estado de Matta Grosso.

D. Alice Niemcycr du Toledo, viuva do
_ésvonhira>do official, e seus" demais pa»
rentes fazem celebrar, hoje, ás g horas, no
altar-mór d.i cgrcj.-i dc S. Francisco da
Paula uma missa em suffragio de sua alma.

# «í *
MISSAS

Na egreja de «S. Francisco de Paula, foi,
hontem, rezada missa por alma de Júlio'Albuquerque Silva Souto, failecido icm
Alagoas.

Ao acto fúnebre assitiratn varias pessoas. —o m »— .

CONSTIPAÇAO ?
Cura-se, em um dia, com as

pastilhas .universalmente co-
nliecidiis «Jo
IjAXATIVO BnOMO-QUININA
Kão tem substituto — Todos

os vidros trazem a
nssiguatura E. W. GROVE.

Industrias Militares
CARTA ABERTA 'AO.

DEPUTADO SOUZA E
SILVA

Escrevem-nós ,
"Somente domiiiRO me foi dada a nc-

ct-ssaria folga, para agradcccr-voi a Joii.
roF.-i reftriMicia pessoal, que tiveste a bon-
dade dc fazer-me, na vossa brilliaatç dccla-
ração, de votos aos orçamentos militares

lí' grato aos que trabalham o aos que
piociirain ordenar factos e ideas, suggeri-
das do labor, tão obscuro quão valioso, ua
multidão anonyma que enelic ns' officinas,
verificar que lá f«'ra, o muita alto, existe
quem nos leia, «iiiaxime com a esclarecida
autoridade do que vindes dando repetidas

Kxpiicastes bem, lia poucos dias, que
mais vantajosa á defesa nacional u a vossa
presença 110 Congresso, «lo que 110 vossa
posto de official da Marinha.

Realmente, a nossa vontade c o nosso
desprendimento, o nosso esforço o a nossa
dedicação, cá em baixo, 110, quartel, 11»
navio c na officina, sempre a mingua dc
«eCtcctivos noilinacs e recursos material»,
não poderão transpor, cm seus effeitos, os
limites reslrietos do nossa classe.

O trabalho nestas condições, ou tal qual
vós o oliscrvastes pessoalmente na Man-
nha e no lSxercito, não podo passar dc
simples experiência du laboratório,

«As experiências íazein-se com pessoal,
material - mpparclliagcm reduzidíssimos,
mas não produzem o necessário o sair dos
laboratórios, senão para mostrar, a um «nu-
mero reduzido dc profissionaes, o alcance
da capacidade c o valor da tenacidade de
nossa gente. ,

O iwvo de uma nação nao pode avaliar
as suas forças armadas — pelos exercícios
dc companhia ou bateria, tal como íifío
crê ua competência industrial de seus com-
p.itricios — atravez dos ensaios de gabi-
ntie. ,. .

Somente as demonstraçucs perceptíveis
ou integraes — a producção por milhares
« as grandes manobras —- poderão mostra*
llie o que seremos capazes de fazer, apro-
\imando, lauto quanto possível, os con.ll-
ções do eslado de paz das do estado dc
guerra. , , , .

Como, porem, passar o laboratório a
usina, «i.i caserna ao exercito, do navio a
esquadra; se nos n".n dão aparelhagem e
material, se nos não dão os meios de inan-
ter o instruir o necessário pessoal?,

Como produzir remia nu efficicncia?
Face a face, porém, da criminosa iudif-

frrença dc nosso paiz, outroí maiorei e
mais ricos, outros eguães e tão pobre»,
outros menores u meiioj fnvoreci.loj cul-
dam obstinadamente dc sua segurança, tan-
to quanto do sua riqueza, de sua capaci-
dado offensiva, tonto quanto do seu -pro-
gresso. r/i porque um núcleo pequeno,
iras que se avoluma, reduzido, mas ijue
multiplica esforços, extravasa dos , quartéis,
dos navios e das officinas, surgindo nas
tribunas dc conferência, nas columnas i?a
imprensa e nas próprias cnsas daqueMes
quie procttrtun atirar-nos uma taboa dc
salvação.

Em aenlnimti parte, porem, mais do que
onde o mérito vos coIIikou, a propaganda
segura, a demonstração positiva e clara
poderão alcançar o exilo desejável.

Andacs liem, fazendo-vos acompanhar do
registro nítido c irrefutável du numero.
O valor de vossa «argumentação vae assim
attingiudo ao maximum da curva de nos-
rc-s esf.orçoí.

Viís e outros illustres congressistas que
quizercin empunhar a bandeira patriótica,
cncotitrar-nos-eis, nas libras do folga c
despidos d'armas, a formular relações mi-
niericaa cm vosso apoio.

Supponliamos, por exemplo, que demoti-
slrassemns que as dezenas de milhares de
contos de réis, gastas na, Alleinanlia, des-
de 190S, com a compra de centenas, de
«milhares de fuzis c mosauelõcs teriam
dado para crear c custear um arsenal que,
nestes 8 annos decorridos, tivesse sido ca-
paz de produzir o mesmo numero dessas
mesmas armas. lv que aprenderíamos a la-
z«-r o que não sabemos e os outros fazem.
K que daríamos o pão e a felicidade aos
r.cssos proletário', ao envez de tirar dei-
ks ipara dar a estranhos. R que apertei-
çc-ariamoi nossas industrias, ao envez de
deix.jl-as empiricas e falhas, para forno-
ecr os meios de prosperarem aa do estran-
geiro. K que espalharíamos o ouro cm
nossa praça, ao envez de cxportal-o para
cmpobrecer-nòsi

V. que. afinal e ain.Ia consequentemente.
Kastarianiijs ipara o progresso do nosso
paiz, ao envez dc sugar-lhe a seiva para
alimentar a prosperidade alheia.

Se demonstrássemos tudo ísfo com a
nitidez formal dos números, poderia acaso
haver talento ou argumento, maldade ou
má vontade que ó destruíssem ?

£m ;j_-:o—igió. — Vosso minto grato
e sempre ii ordens. — I:. de Castro t
íi/-.», cüitão dt engenharia."

Os avestruzes nacionaes do Jar-
dim Zoológico

^0 nosso publico tem agora occasiío de
aprflclai*, no Jurdim Zoológico, um caso
inédito entre nós: a reproducção dos aves-
truzes nacionaes (Khcos americana).

E* a primeira vez que aoui obtem-sç n
reprodução do avestruz, cm captiveiro;
esto espectaculo interessantíssimo c com-
inum nos campos do norte c sul do Brasil.

Duas das fêmeas de avestruz do JardimZoológico puzeram dezenove ovos. dos quaes
sàifam] vivos doze filhotes, e um que tipc-
nas pôde quebrar a casca, onde morreu.
Este ovo foi offertado oelo Jardim Zoolo-
gico a um dos profesosres da Faculdade de
Medicina, para onde foi transportado. A
incubação foi de 40 dias. começada cm 16
de setembro, os pintos começaram a sair em
25 o os últimos sai ram liontem, 37.

Na familia dos avestruzes, só o macho
é que choca os ovos; poucos dias antes «ie
começar a postura, o macho abre no solo
um buraco arredondado, para onde elle
transporta os ovos que as fêmeas põem om
logarcs incertos; depois que reúne uma cer-
ta quantidade,, elle deíta-se sobre os mes-
mos. e ca'tla dia transporta para o ninho os
ovoá que as fêmeas continuam a pôr, sem-
pre espalhados.

O grande naturalista Brehm observou que0111 liberdade as fêmeas põem os ovos tam-
bem em sitins diversos e que, terminada a
postura, cilas afastam-sf do togar onde o
macho fica a chocar os ovos.

Agora, observou-se, no Iardim Zoológico,
que as fêmeas atacam os filhotes, c por isso
foi preciso scparal-as immcdiatamente. As-
sim vè-se, cm um cercado ao lado,-as fe-
ancas, c no outro, o macho com a sua nu-
morosa prole.

Os filhotes do avestruz nacional são do
tamanho de um frango de dois mezes, dc
cúr cLnzsnto-claro. com riscas escuras, A
grando troupe acha-se installada num ma-
gnifico bosque, próximo á villa "I-uIú" 011-
de o publico poderá .aprccial-a á vontade,-aoa. >¦»

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcçao

— Aposentos para 200 pessoas ——
O que mais convém aos passageiros

do interior — Preços!
Quartos com pensão 7$ e 8$ooo.

diários. Quartos sem pensão
4$ o 5$ooo diários.

Praça da Republica 307 — Rio de
Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna e ao lado da E. F. C.

O Juvencio escapou...
COMO ELLÉ DEFINE

A LEI DO PAIZ
Corria branda a noite... Dc vez em

quando o telephone interrompia: irri-
tantemeritò o cochila tranquillá do'
pliinfonlsta, na sala da redacção. Subi-
to e retumbante como o trovão, surge-
nos á frente um crcoulo sacudido.
Preparámos as tiras de papel, caneta c
tinta. Era 11111 reclamante (|tte chega-
va. «Em velho estylo da Saude e da
Gamboa de outros tempos, tirou o cha-
péo e, tringando o corpo á moda anti-
gr. do "pessoal da lyra", apresentou-se:

Eu sou Juvencio Lúcio de Lim.i.•Preto, como está vendo, tenho bastah-
t-« illustração para não deixar sem pu-
nição uma contravenção como a de que
acabo de ser victima. O caso foi as-
s:m. sr. redactor: eu sai para dar um
passeio. Chegando a rua da Constitui-
ção, encontrei tres inUiyiduos desço-
nhecidos, que, sem mais aquclla, me
perguntaram onde é que eu morava.
Respondi: "moro na rua General Pe-
dra 11. «S, casa 5''. Perguntaram ainda:"Que é que v. está fazendo?" Eu re-
spondi: "passeando-''. E «111 «homem,
adeantando-se do grupo, levantou a
mão e zás: deu-me uma bofetada no
lado iJreito.

E v. qtte fez, seu Juvencio?Perguntei: "O senhor por que é
que me fez isto?" 'E elle, seu redactor,
nu respondeu: — "Eu sou uma auto-
ridade".

E depois, seu Juvencio?
Fui me queixar ao 4° dislrieto.
E na delegacia, v. foi attenddo?
«Não, si*, redactor Bem o sujeito

tinha me dito que eu podia queixar-me
ao delegado, que era seu amigo  O
guarda fiscal que mo acompanhava
subiu. Foi ú sala do comuiissario. Eu
fiquei em baixo. Quando voltou o fis-
cal, ordenou para um guarda: "pegue
este sujeito, meita-Hie o páo e bote no
xadrez". E, vir.indo-se para- mim.
ameaçou-me dizendo: "E não ha ob-
serváção, está ouvindo?"

¦E Juvencio, pedindo permissão para
falar mais alto, exclamou indignado:

Infelizmente, sr. redactor. E' a
lei do paiz: Páo, Xadrez, Rolhai

Boa noite, sr. redactor I
Eoa noite. Juvencio.

E o sympalbJco çreotilo lá se foi,
desolado.

Um caso grave na
Santa Casa

TERIA' MORRIDO EM
CONSEQÜÊNCIA

DE UMA ÁGGRESSÃO?
O facto dc que agora se aceusa a

.Santa Casa c de tal gravidade que está
a carecer dc tuna explicação que só á
policia poderá scr dada.

São afinal tão constantes as queixas
contra esse -estalbelecimento que já não
ha quem duvide de que se possa com-
mcltcr ali qualquer barbaridade contra
os internados.

•Assim, «conta-se qtte uma infeliz mu-
lher, atacada de uma grave moléstia,
foi tratada «brutalmente por um scr-
vente daquellc hospital.'No mez passado, deu entrada na
Santa «Casa.. 110 hospital dc S. Zacha-
rias, afim de tralar-se de unia grave
moléstia a viuva Mania 'Dolores, hespa-
nhola, de 40 annos de edade c morado-
râ á rua Bemfica n. 46.

Ultimamente, Maria Dolores, foi
transferida para um outro deparlamen-
to do hospital, por ter fracturado .1
perna esquerda. Sobre esse facto cor-
riam, então, duas versões: — uma, de
que fora accideiüalmcnte que Dolores
fracturára a perna, tendo caido dc máo
geito no w. c.; a outra, de que a des-
ditosa mulher fora aggredida por um
servente, que a empurrara brutalmente,
fazendo-a cair, dendo-se então a fractu-
ra. Maria Dolores, fosse qual fosse o
motivo do accidente, ficou ••cm estado
grave.

Esse facto, que poderia não ter mes-
mo importância e que pode até não ter
sido devido a tuna acção criminosa,
foi posto sob sete chaves na atlminis-
tração da Santa Casa, com ordens posi-
tivas aos empregados para o occullareni
da imprensa.

Afinal, foi tão bem guardado o si
g-illo, que em breve sc descobriu que«Dolores havia de facto fracturado a
perna esquerda e se achava, internada
na 24' enfermaria, em estado grave.

Hontem, Maria Dolores veiu a fal-
lecer no hospital, sendo o seu cadáver
removido para o necrotério do Serviço
Medico-Legal, afim dc scr autopsiado.

A policia Irá na-tlralnientc tratar de
esclarecer esse facto, quando mais não
seja para que se mostre que 11.1 Santa
Casa nenhum dos enfermos em trata-
mento é maltratado...

A GUERRA
A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

Awêmanha — Berlim, -7. — O
quartel-general coaimunica, em «lata de
26 de outubro: ."Frente oeste: Principe 'herdeiro da
Baviera. — A nossa iirtilherra submet-
teu as trincheiras, baterias e estabeleci-
mentos militares do inimigo, em ambos
os lados do Somme, «a um bombardeio
efficaz. O adversário cobriu 33 nossas
posições na margem septentrional do
rio cora fortes ondas dc fogo, prepa-
rando assim avanços parciaes dos 111-
glezes, ao norte de Courcelette, Le
Sars, Gueudecourt e Lesbocufs. Todos
estes ataques apenas causaram novos
sacrifícios aos atacantes, sem o mini-
1110 effeilo.

Príncipe herdeiro allemão, — O ata-
que francez de ante-hontíin favorecido
pelo tempo nevoento, permittiu ao ini-
go nm avanço para além das nossas
trincheiras destruídas, até o forte e a
aldeia de Doiiaumont. «O forte, incen-
diado pela artilheria inimiga, teve de
ser evacuado durante a noite seguinte,
o que se realizou somente depois de or-
dens severas do alto coiiiinando, alie-
mão.. Occupámos novas posições imme-
diatamente no norle. Reclitissámos ali
todos os novos e violentos ataques.'-In-
vestidas nos sectores vizinhos, especial-
mente conlra o iorte d'e Vaux, foram
egualmcntc repellidas.

Frente leste: Príncipe Leopoldo. —
Ao norte do lago Maclziol, os russos
lançaram sem exito gazes asphyxiantes
contra as nossas posições. Um seu ata-
qtte, a sudoeste de Goroditsche, prepa-
rado da mesma maneira, fracassou com
grandes perdas.•No sector Zubilnow-Zaturcy, a oeste
de Iviizk, vários batalhões russos avan-
«.•aram pelo crepúsculo, sem preparo pré-
vio de artilheria. As columnas dos as-
saltantes quebraram-se ante o nosso
fogo de barragem.

A-rchiduque-herileiro — Entre a
Goldene Bistritz e as encostas orien-
taes das montanhas Kelcmen, repelli-
mos ataques do adversário.

Transylvania: Tropas austro-hunga-
ras e bávaras derrotaram o inimigo no
valle Triisul e nas alturas ao sul de
Passo Oituz, respectivamente, O3 nos-
sos ataques nas estradas para Siiiaya
e Campu-I.iing estão progredindo.

Dobrudja: Os rumaicos fizeram ir
pelos ares a grande ponte sobre o Da-
nubio, nas proximidades dc Cernavcda,
o que prova a importância de sua der-
rota na própria opinião daquelles. Os
nossos dirigiveis bombardearam com
«xito^ os estabelecimentos ferro-viarios
em Fetesti, na outra margem do Da-
mibio, a oeste de Cernaveda.

Macedonia: Ao sul do lago Prespa,
a cavallaria «búlgara está em contado
com destacamentos inimigos, Nas pro-
ximidades de Krapa, 110 Cerna, c ao
norte de Cruniste, repellimos ataques
servios."

Áustria — Vienna, 27. — O esta-
do-maior do exercito communica, em
data, de 25 de outubro:"Tropas austro-htingaras e allemãs
tomaram de assalto o passo Vttlkan.
Ganhámos terreno ao norte da cidade
rumaica de Campu-Lung. Na fronteira
léste da Transylvania tomou o regi-
mento dc infanteria n. 82, após vio-
lento combate, uma altura fortificada
nos montes a léste de Bereczk.

Nas outras frentes, nada de impor
tante. Na Itália, principalmente, acti
vidade de artilheria."

Massa de Tomate- h™%
a dl Companhia, Manulactora -ide
Conservas Alimentícias.

O caso do Instituto Hacional de
Musica

Com a exoneração, a pedido, do pro-
fessor Alberto Neponittnccno do logar
de «director do Instituto Nacional dc
«Musica deverá assumir o exercicio da-
qtielle cargo o professor «Alfredo Be-
vilãcqna membro mais antigo da Con-
gregação, conforme determina o regu-
lamento em vigor do Instituto.

Sobre este complicado e escandaloso
caso o dr. José Baptista Gonçalves en-
tregou hontem ao dr. Carlos Maximi-
liano um requerimento pedindo a sua
ex. mandar passar por certidão o teor
da informação prestada pela directoria
do Instituto Nacional de Musica, as re-
curso apresentado por sua filha d. Ro-
berla Gonçalves de Souza Brito, que
não se conformou com a decisão da
coniniissão que julgou o concurso de
solfejo, annullado ultimamente pelo
ministro do Interior.

Ao que ouvimos hontem no Ministe-
rio do Interior o «professor Bevilacqua,
allegando razões justas como seja a
principal scr «pae do candidato que deu
motivo ao desagradável incidente, não
assumirá a direcçao do. Instituto.

•Assim sendo gerirá interinamente os
destinos do referido estabelecimento o
professor Nascimento Silva.

A LANTERNA
Sáe depois (Tamanha

O p o Tliesouro vae pagar
O Thc?c-.iro 'Nacional vae cffcctti.ir

os seguintes pagamentos :
de 340:6i6?'0.|. a Societé Anonyme

ud Gaz, da illtuninação desta capital em
setembro ultimo ;
dc fornecimentos ao Ministério da Via-
ção ; e

21 H94$596 a diversos de fornecimen-
tos do mesmo Ministério ao corrente
anno.

O qne informa um communi-
cado francez

Paris, 27 — (A. H.) — Communica-
do das 15 lioras:"No Somme. canhoneio intermitten-
te. A nossa artilheria iez explodir uni
deposito de munições do inimigo na
região dc ücnermont, Ablaincourt.

Ao norle de «Verdun levámos a ef.
íeito, durante a noite, pequenas opera-
çõçse fizemos uma centena de prisio-
neiros. No sector a oeste e ao sul do
forte de Vaux progredimos no correr
dessas operações. O inimigo borbar-
deou violentamente as nossas posições
na região de Douamoiit e no bosque
de Chenois.

1N0 resto da linha de frente nada
houve de importâncias

lAviação:
Na ultima noite os nossos aeroplanos

bombardearam e lançaram quarenta
bombas na eslação de Grandpré, oito
na de Challcrãngc e trinta nos biva-
quês inimigos em Fretoy-lc-Oliateau,
Avricourt e ao norte dc -Lassigny,
Onde foram observados dois incêndios

Outros dez apparelhos francezes lan
çaram 240 bombas na eslação de Con-
ílans c 30 na de Courcelles. Numero-
sos projectis attingiram os òbjectivos.
Outro apparelho lançou! seis grandes
bombas na estação de Pagny sobre o
Mosclla.

•Exercito do Oriente:
O máo tempo continua a entravar

as operações em toda a frente da Ma-
cedonia."

VESTIDOS MODELOS?..

La Maison Nouvelle
O, KUA GONÇALVES DIAS, O

Os rumaicos repellem
violentos ataques

Bucarcst, 27 — (A. II.) — Conirnü-
nicado dn estado-maior:"Nas «frentes norte c noroeste renel-
limos tini violento ataque contra Tul-
ghes e llicaz, assim como contra <is
nossas posições -no vallo do Trotus.
Continuamos a avançar no valle do
Uzui e capturámos um official e o;-
tenta c dois soldados. O inimigo atacou
violentamente as nossas posições 110
monte Cerliost. O comfbatc nessa re-
gião desenvolve-se. Em Azugei e a
sudeste de «Predeal repellimos o lirini-
go, assim como na reião dc Dragos-
lavlc e no valle do Pravatz, onde con-
tivemos e rechassámos um violentissi-
mo ataque do inimigo. O valle ficou
coberto de caUaveres austro-allcniães.'RepeH'mos os ataques a oeste do Alt
e retirámo-nos 110 valle do Jiul na di-
recção da saida sul dr> desfiladeiro.

No Danúbio e na Dobrudja a situa-
ção não soffreu modificações."

DECLARAÇÕES DO
MARECHAL

Paris, 27 — (A. IT.) — Entrevia-
tado pelo Journal, o marechal Hermes
da Fonseca declarou que a «França está
definitivamente Vietoripsa, e acerescen-
tou que não lhe era necessário o esplen-
dklo stircesso de Verdun para o affir-
mar. Referiu-se cm seguida o ex-presi-
dente do Brasil á visita que fez recen-
temente ás linhas de frente, dizendo
que «tanto as tropas, como o alio com-
mando, como a organização, tudo, em-
fim, «provocava a sua admiração. Elo-
giou o conjunto dos serviços, notada-
«lente a aeronáutica c a aviação, te-
cendo os maiores louvores á mocidade
franceza que se bale nos campos dc
batalha, e af firmou a sua intenção de
visitar as frentes ingleza e belga.
Concluindo, o marechal Hermes dccla-
roti: "lE' absolutamente certo que não
irei á Allemanha. Isso seria da minha
parte uma deslealdade «para com a Fran-
ça. De resto, não tenho. necessidade de
ver os dois exércitos para conhecer a
situação. Conheço toda a Allemanha.
Falo como «technico.

Hoje vejo a «França cm guerra, liem
superior áquella que a impressão dei-
xada em tempo de «paz podia fazer pre-
ver., Sinto-ano feliz por poder ex-
primir todo o meu pensamento sin-
ecro. A (França está victoriosa. Não
ha quasi ninguém no Brasil <iue duvide
disso e que se não rcgosije com o
facto.

ÍOs allemães não conseguirão os seus
fins. O mundo inteiro ficará eterna-
mente agradecido á França e aos seus
aliados."

O Journal, eommenlando a entrevista,
salienta que o marechal Hermes conta
muitas sympathias na Allemanha, e de-
clara que a opinião franceza saberá
sempre agradecer ao antigo presidente
do Brasil, as calorosas e bellas palavras
<juc acaba de proferir e que estão des-
tinadas a uma grande reperwssão na
America c no mundo.

——¦ 4

________T '^___l _i«i--^"___ __^^_B ___r ^___l __¦

LÜQ0-LI-I1B
DO PR. EDUARDO FRANÇA

Para t cura d» moléstias da pelle, feridas, frieiras, íuor dos pes e dostovacos.«Evita as rugas da velhice e faz desapparecer as manchas da pelle.Misturando um vidro de Lugolina cora 4 dc água pura, faz-se a ia,
jecçio mais etficaz contra qualquer corrimento.

Usada a Lugolina na proporção de ¦ colher de sopa para 2 litros dt
água é o melhor preservativo para a toilette intima das senhoras,

Desinfectantc enérgico
VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS DO BRA-

SIL, EUROPA, ARGENTINA, URUGUAY e CHILE
Depositários: ARAUJO FREITAS .& C.» — RUA DOS OURIVES 88

Rio de Janeiro.— PREÇO 3$ooo

A LUTA EM VERDUN
Paris, 27 (A. H.) — Foi hoje pu-

blienda a seguinte nota officiosa:"O encarniçamento desesperado dos
allemães para reconquistarem o terreno
ganho pelos francezes, teve liontem o
mesmo resultado que os precedentes es-
forços do inimigo. Só o numero dos
prisioneiros se modificou: agora, o to-
tal dc allemães capturados excede um
pouco de 5.000."Por toda a parte, hontem, o inimigo
atacou em massas cerradas c por toda
a parte as nossas metralhadoras e ca-
nhões o dizimaram, não permiflindo
que a frente avançada franceza na mar-
gem direita do Mosa, fosse quebrada,
mas sim mantido integralmente todo o
terreno adquirido."A resistência dos defensores de Ver-
dun atigmenta novo brilho á sua victo-
ria."O general Nivelle, commandante
das tropas naquclle sector, dirigiu ao»
vencedores a seguinte proclamação:"Em quatro horas, num assalto ma-
gnifico, tomaste ao vosso poderoso ini-
migo o terreno eriçado de obstáculos «
as fortalezas a nordeste de Verdun que
elle tinha levado oito mezes a arran-
car-vos aos pedaços « á custa de esfor-
ços encarniçados «e de sacrifícios con-
sideraveis. Accrcscentastes novas ebri-
lhantes glorias ás que cobrem a bandel*
ra do exercito de Verdun. lím nom»
deste exercito agradeço-vos por que bem
merccesies da pátria."

O "licho de Paris" diz que itres dt*
visões franeczas empenhadas na acção
triunipliarai» de sete divisões allemães.

Nos dois últimos dias desenvolveu-se
no Somme violenta luta de artilheria,
quer, no sector francez, quer no bri-
tannico, luta que attingitt hontem «de
tarde a um alto grúo de intensidade 110
norte, na região de Sailly-Saillisel e ao
sul na de Chaulnes."

PELA DEFESA NA-
CIONAL

A CONFERÊNCIA
DO COMMANDANTE

FARIA E SILVA
No salão dc honra da Associação dos

Empregados no Commercio, «reaiizou-se
hontem, á no;te, a primeira conferen*.
cia organizada pelo Ministério da Ma-
rinha em prol da defesa nacional,

'Coube essa conferência ao capitão-
tenente Manoel José de Faria e Silva,
illustrado official do «Estado-Maior da
Armada.

Assistiu á conferência o almirante
Alexandrino de Alencar, ministro da
«Marinha, acompanhado de seu ajudante
de ordens, 1° tenente Mesquita Braga,

S, ex, occupou o logar principal nos
fauteuils colloeados á direita do confe-
rencista, estando ladeado do commati-
dante José Maria Penido e seu ajudan-
te de ordens, e dr. Antunes de -Figuci-
redo, presidente da Federação do «Remo,
e sr. ATiToitío Monteiro, director-secre-
tario da Associação.

O salão estava literalmente rcpleclo,
yendo-se entre o avultado numero de
jovens, reservistas navacs e militares,
muitos officiaes do «Exercito,. da Ar-
mada c da Brigada Policial, e repre-
sentuntes de varias classes sociaes.

O thema da conferência foi o seguin.
tc: "A paz é uma chiniera. A guerrauma fatalidade. As nações que des-
curam de sua preparação militar ficam
á mercê de seus inimigos."

O commandante Faria c Silva come-
çott a sua conferência alludindo á Con-
stituição Brasileira, que obriga aos na-
cionaes, salva a isenção por motivo de
crença, ao serviço miljtar cm defesa
da Pátria e da Constituição. Disse que
a lei do serviço militar obrigatório c
pessoal não constitue um faclo novo,
e que os esforços dos que se empe.
nliam pela sua fácil execução não deve
ser censurado e tomado como uma
agitação militarista. Antes merece o
applatiso e gratidão de todos 03 brasi-
leiros, porque uma vez que lhes cuni-
pre tomar armas em casos de guerra,devem desejar que se lhes dê uma ef-
ficrente organização e instrucção mili-
tar. Disse parecer-lhe nâ«> haver quemreclame a suppressão, ou substituição,
do «artigo que obrigue ao serviço mili-
tar por outro qne o faculte; se ha,é li-
cito resistir, tenazmente, a essa pre-tenção a desfrutar os benefícios e ne-
gar-se á defesa do patrimônio da raça.

Essa argumentação; disse o conferen-
cista, objcclando-se, tem o defeito dc
prcsuppôr a persistência das guerras.«Cumprindo, pois, promover o advento
da paz perpetua c universa) a que ser-ve de óbice á preparação militar porqueos povos qtte a possuem ficam prcViis-postos ao emprego da forca para deci-dtr litígios.

Continuando, o conferencista passoua tratar da paz.
A paz, disse, c uma chimera; a

guerra uma fatalidade: as nações quedesçurám dc sua preparação muitas fi-
caiu á mercê dos seus inimigos. A gen-te se persuade de que a paz é um bem
chiinenco, pela consideração da ineffi-
cacia que os meios propostos têm sem-
pre revelado para conseguil-a como
uma conquista permanente e peloexame directn desses meios, que pa-recém, uns inexequiveis, outros inade-
quados e ainda, alguns contraprodu-
centes.
, O, conferencista passou a falar dainstituição de um tribunal arbitrai quedecidisse os litígios internacionaes,
como desejam os puros pacifistas.Esse tribunal acabaria por necessitar jda força para compcllir 03 recalcitran- '
tC3 ao cumprimento das sentenças. jProscgtiindo, referiu-se á solução rc- i
ligiosa, qne consistiria na universaliza-1
Ção de qualquer das religiões existen-
tes ou fundação de outra, mais apta
a alcançar esse resultado, dc modo queo Suninio Pontífice unico tivesse bas-
tante prestigio para, cm nome da fé
commum, pôr termo ás rivalidades po-litic.is.

Falou na fundação de uma monarchia
universal.

Longamente, ainda falou o comman-
dante Faria c Silva sobre a necessi-
dade da preparação militar para a dc-fesa da Pátria.

Concluindo, o orador disse os versos
do hymno da Proclamação da Repu-
blica, sendo ao terminar, cerca das 10
lioras, alvo de vibrante salva de pai-mas do numeroso auditório, da moci-
dade cnthusiastica que ali se encon-
trava, para ouvir os ensinamentos im-
prescindiveis, á formação dos seus sen-
timentos civicos e patrióticos. O com-
mandante Faria e Silva foi ainda feli-
citado pcln ministro da Marinha e abra-
çado pelos seus collegas presentes.

A mocidade retirou-se da Associação
sob a grata. impressão de não haver
perdido o seu tempo, ouvindo uma ver-
dadeira prelecção e de grande aprovei-
tamento para nossa defesa militar.

em sessão permanente até que se ulti-
mem as eleições adminisratiyas.
_Lisboa, 27 — (A. H.) — A commis-

são de homenagem á memória de Niihí
Alvares, o vencedor da batalha de Al-
jubiirrota, convidou a imprensa, asso-
ciações e o povo em geral, a coiuuicino-
rar a data do passamento do Condcsta.
vel, a 5 de novembro.

Lisboa, 27 — (A. II.) — Cominuan*
com «admirável disciplina as uianobrM
da primeira divisão do exercito, co»
centrada nas linhas dc Torres VedrW.

!¦ * 
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PRIMEIRAS

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 27 ~ (A. H.) ~- O "Diário

do Governo" publica amanha um decre-
to restabelecendo a hora legal a pürtir
da meia noite- de 31 do corrente mez.

Porto, 27 — (A. H.) — Os uninonis-
Ua desta cidade resolveram manter-se

"ao DIAS A' SOMBRA" NO
RECREIO

Com duas boas casas, frz a comparai»
«Alexandre Azevedo "reprise", cm a noite
de hontem, no Recreio, da" etigraçadissini»
cc-inedia «111 tres actos de Pierre Vtber —
•'20 dias á sombra", traduzida pelo sr.
Portugal da Silva para o (.yiiuuuio da
lisboa e ali representada eom o exito qua
|nJa çompauhia Azevedo iS- Serra alcau-
çou no nosso Trianon.

O acolhimento que ha poucos mezes obte*
ve no ex-theatrinho da Avenida repetiu-se
hontem, com a novidade de ser a sra.
lima dc Souza substituída «pela sra. Ju-
dith de Mello, c o sr. ltarbosa pelo «eu
collega sr. José Soares. -Ambos sc hou-
viram a geral contento, podendo a direcçao
da companhia contar pelo menos com "to
dias,,, á cunha I" •

Os scenarios muito bons, e a compa-
nhia continua a merecer o favor do pu.
blico pelo cuidado que emprega em todai
as peças que faz representar.

Alexandre de «Azevedo, Antônio Serra,
Ferreira de Souza e Jitditli foram muito
applaudidos e chamados ã scena no final
de cada um dos tres actos da feliz comedia,
que hoje sc repete,

9
•A LENDA DAS LARANJAS»,

NO PALACETHEATRB
A companhia Vitale acaba dc opulenttf

o seu já copioso repertório com mala uma
opereta ; "A Lenda das laranjas", «nov»
ciii folha -para o publi» carioca. Pe-ça do
-feitura moderna com certo sabor gaulei.
tem por scenario a calida paisagem M-
liana.

O seu enredo gira sobre tuna lenda, qua
na Sicilia goza foros de autlienticidade..
fNo dia da festa consagrada a Noaaa Sai
tilora doa (Laranjas, a joven e o rapta
ijue repartirem ante o tdtar da Virgem
uma laranja, antes do fim do anno estait'
casados. Maruzza o o pintor Vanni repar.
tem a laranja; tornam-se noivos. Mu a'
chegada de Vera de Chahly, ex-amante d«
Vanni, vem transtornar o doce idyllio «r
faz quasi perigar o consórcio projectado.

Mas ao cabo de vários episódios, cadi
qval mais hilariante, a paz entre os noivos
é concluída c o final da oi"-'rcta preludla
(.0 casamento.

O libretto de Cario Carctra e Princivslla
Lainpiigiiani trás é scena uma comediola
de costumes, c nella o publico vi perao-
«nagens, umas boçaes, outras monos igno*
rantes e outras multo espertas, represen-
tando scenas de camponia comicidade qiM
ora fazem sorrir, ora provocam a maii
franca gargalhada.

Ha uma parte dramática que põe a nott,
expressiva no alacre desenrolar da acçio;
ersa parte, como é bem de ver, pertença
acs jovens que se promettem amor eterno.
A partitura, de gênero, atiladainciite des.
eripliv-j, traduz fielmente o caracter senti.
mental dc Maruzza « Vanni, o com rythmoa
joviacs e ricos de vivacidade dá relevo *oi
li.nce9 brejeiros e petulantes de Vera 1'Totó, um desfrutavcl conquistador.

lAutor da musica é o «maestro Virgilic
Kanzato, violinista dos mais analisados da
Itália, concertista muito requestado nas
cidades principaes da península e comp»
sitor tle mérito não commum,

A opereta se inicia por um prelúdio des-
involvido sobre tlicmas da opereta, e se-
s'.a elle de effcito impolgaiitc sc a execução

lorcliestral refecesse maior cuidado do
interpretação. Um coro feminino, interno,
t'.re o primeiro acto, apóz um gracioso
duetto entro Vonni c Maruzza; segue-se a

i-T.cnda", de estylo bucólico, Uma val?r
lenta, um coro de conselheiros municipaes,
n caução do Encantamento, oulra valsa lon-
l.i, um tercctto cômico, são os trechos _ue
Ciiibellczam o quadro*

No segundo acto lia uir.a festa sicilian»
|c a Tarantclla, tendo como figuras princi-
paes Vittorina e Ovidia Tornaglii, c da eu»-
d-i pelo corpo de coros,

O ductto japonez, a .'ançoueta franceza,
o"Storvcllo" siciliono, a conspiração dar'.Velhas, 

e o vigoroso final, sáo outros tan.
tos números em que a originalidade «da mu-
sica, a veia abundante do compositor, fa.
z.ni _a nova opereta uma forte competidora
dis qiíe andam no g-ilarim do cartaz mo-
clernò.

I Os artistas da companhia Vitale deram ao
tcpectaculo o melhor do seu esforço. Af
iimf.s Gioana, Pina c Maria snlientar»m-s«
r.os papeis de Vera c Maruzza; Ciprandí e
rompei acertaram no pintor e no "syndico"
di aldca siciliana.

Derliiii fez um typo siciliano bem obsor-
vido, mantendo curioso sutaque e imitan-
Ü> a pronuncia do celebre Cràssi,

O publico bateu palmas a todos os in-
terpretes, pediu a obteve vários bis, riu k
bandeiras despregadas, e «apreciou a bella
ciiscenação da nova c brilhante oporcla.

Alada as manobras militares
Soubemos, com as devidas reservas,.

que, em virtude da péssima qualidade
de água distribuída «nelas barracas das
tropas acampadas no Campo dos Af-
fonsos, já se manifestaram vários casos
dc infecção. E mais: que o rancho dai
praças deixa muito a desejar, mesmo
«aquellcs «já habituados á viUa dr
quartel.

Seria conveniente que o ministro da
Guerra, general Caetano de Faria,
mandasse verificar o que ha de ver-
dade sobre o caso.

UM VOLUNTÁRIO MORDIDO
POR COBRA

iPoi picado hontem, «á noite, por um»
cobra "urucu", no acampamento do 9*
•batalhão de infanteria, sob o comman-
do do major Erasmo de «Macedo, sc
Campo «dos Alffonsos, o voluntário da
manobras 'Eurico de Barros.

Soccorrido promptamento por seu
írmSo, dr. Eugênio de Barros Filho, e
médicos do serviço de ambulância, O
sr. Enrico de Barros foi transportado
em estado grave para a barraca do
acampamento, sendo provável que no
caso de não melhorar seja transporU-
do para Hospital Central do Exercito.

Ar. ultima hora o joven voluntaiW
apresentava sensíveis melhora1*,

*%
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cta actriz Tbeda Bara,.olé_ de outros
esplendidos films.

V *p w. ,
A Agencia Geral Cincmatofrraphica,

que pertencia á firma Mattos. „ ses-
tini, que foi dissolvida passou agora
á direcção exclusiva do sr. Alberto
Kestini e está estabelecida a rua São
José n. ifi tendo filioes em S. 1'aulo,.
:lícrnamhuco c Porto Alegre., ,

.A nova firma adquiriu o Cme.Patais,
da- avenida Kio Branco, .c vao trans-
fonnal-o, sc c possível emhellezal-o
mais tornando-o mais confortável.# * *
Varias

A «ramle companhia italiana do
operetas Coraraba-.Scognaniiglio, que
ante-hontem -estreou ho Republica,.
dar-uos-â, a seguir á "Duqueza do
Dal Tabarin", suecessivamente, o
"Addio giovineiza", para estréa .da
actriz .Maria Ivanisi, já nossa conhe-
cida, e a "Eva", _ popular e -pre-
ciada opereta de Franz Lchar.

4» Continuam os ensaios, no Ke-
creio, da celebre peça de Henry
líricux — "Simonc , que deve subir
á scena nos primeiros dias da proxi-
nia semana. Os papeis da "Simpne
estão sendo estudados eom carinho
[•elos inieiligentes artistas da afinada
''troupe".

+ 15' provável que, terça-feira pro-
xima, tenhamos, no S. José, a pri-
meira representação da revista dc cos-

. lumes portuguezes — "'.V rédea sol-
Esse oceorre quando o regente da ta", original de Celestino Silva, mu;

_. -I.,i,<l~ ,-.«1.1 nnnet^n I ti* li.ntnr _. an.1t

X) ENSAIO GERAL

Cômico e jittoresco, apezar do tom

»olcnne de que geralmeate sc reves-

ite, c um ensaio geral.
. Tapeis mal sabidos; diálogos em

fcue querem entrar artistas que nelle
não tem palavra a enunciar; entrada»
le saidas mal combinadas; o actor a

Ipcdir ao ponto quo fale mais alto, e
o ponto a dizer que não pódc íazel-o,

Iiois deve apontar num d_pas.o-.onio.
•o sc trotasse de um verdadeiro espe-
iclaculo; rusgas do maestro com os
coristas c com a orchestra ; reprtaen.'
Itlas do director da scena aos que en-
Iram na peça ; um-panno sccnograplii-
ío que não corre bem dentre as bani-
liinellas, gritos ensurdecedores, cha-
«liando ao palco artistas que devem

jjarticipar, no momento, da acção, e
c|iie se acham entre bastidores, a .pa-
Scstrar com collegas, ou na platéa, a
icavaquear _om o seu eleito; isso
num amálgama infernal de tncon-
trões, gritos que se cntrcchocam, cor-
rcrias <le um lado para outro, dá a
nota cômica do ensaio geral.

lia, porém, o reverso da medalha.
Ila o lado tenebroso

0 Commercio em Portugal
«RANDE 4fOT£L B0R6ES
rORTUGAL — LISBOA

(Recommendado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Hotel de i* classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.Banhos cm todos os andares
c quartos .com banho.

Hotel sempre preferido pe-Ias familia brasileiras. :
Pensão, tudo eomprehen-

(lido a 1.600 róis.
_-»rA reserva Naval

Um voto de congratu-
lações da Federação
das Sociedades do

Remo
O capitão dc fragata José Maria

Pcnido commandante do Batalhão
Naval e director -dos Reservistas
da a* categoria, recebeu hontem do
dr, Antônio Antunes de Figueire-
do, presidente da Federação lira-
sileira das Saciedades do Remo, a
expressiva e seguinte carta:"E' com vivo prâiçr que levo

_.., ,.,. - -. .„• i _ ..„.•„„. _ À «caca pelo maestro Luz Júnior e aqui. ao conhecimento de v. cx. nue na«rchestra c irascivcl e gemoso c dà já rcl,rcsc„tada, ha annos, no Pavilhão Ultima sessão deste conselho foi
liara descompor os "proicssores da Internacional, nela companhia Carlos anprõvaüa unanimemente a seguiu-
urchestra; ou quando o director dc «-»'• , •,: :' ..-..'_

... , _ A essa peça succetlera, mo cartaz ao
ícona, impulsivo e assomado, entende tliealrinho da praça Tiradentes, a rc-
idever destratar os artistas. vista de Cândido Castro c Oduvaldo

Então o vaudeville sc transforma' Vianna — "Dá cá o pé", com musica | movido peios mais sãos princípios
«ii tragooia, acabando em duello de ^?§í„iist o-PaSiü^'Sa«amento IÚC P111"01'3'!10 e P?.'0 ««is justo

...... i .ir - maestro rauiiuo sacramento contentamento por ja se acharem
ultimou n composição da partitura da recebc_do instrucção militar cercaburlcta em tres actos — "O «-__•:-„. „„,„„„„,„,, ,,„„, 

" -,,„„ ,,,• „„,,

te proposta:
O conselho da Federação Bra-

sileira das Sociedades do Remo,

doestos, quando não cm duello dc pin-
icadariá.

Não raro ha suspensões dc artistas
lc consequentes amuos, por vezes tc-
irados com turtivas lagrimas, distilla-
«Ias dc olhos Drcjeiros-dc uma corista
que sc esqueceu, por momentos, dc le-
rvar a sério aquelle simulacro de rc-
íirescntação, oquellc avant-ptemicre,
como sc diz civilizadamente, cm fran-
cez.

15* um interessantíssimo kaleidosco-
í>io o ensaio geral dc uma peça. C
¦mesmo uma coisa burlesca tragico-co-
¦nica.

CARTAZ DO DIA

nha". que se destina ao theatro Poly- I de setecentos sócios 'dos diversos

/Theatros
CARLOS COMES _ «O amor",

(revista). A's 7 3I4 e 03I4.
1'ALACE.THEÀTRE _ "I.a leg-

kende dei Araneie" (opereta). A's
-3J4.

RECREIO _ "Vinte dias a som-
_ra" (comedia). A's 73I4 .c 93I4.

REPUBLICA _ *'«.. doquea"do
Uai 1'abarin" (opereta). A's 83I4.

S. JOSÉ', - -O Carimbcmua",
purieta). As 7, 83I4 e 10 i[et

* * (1
Cinemas

AMERICANO _ "Ciocondi".(dra.
ma).

AVENIDA - "Os frutos do mal"
[(drama); "Universal Journal" (dona.
4iir.il). .

CINE«PALAIS — "Don.Juan" (dra-
ma); "Eclair Journal" (do natural).

IDEAL — "O trust dos diamantes"
[(drama); "Suicídio milagroso" (dra-
111a); "Os homeus não têm juizo" (co.
media),'ÍRIS — "O roubo do trohivo n. 7"

.[(drama); "A tcntaçio e o homem"
l(drama); "1'alaclo de .Cbantilly ,(do
natural).

ODEON _ "Culpa attieia" (drama);•"Tigre real" (drama).
PATHE'—"Guorra ao Jogo" (dra-

ma); "Patlié Journal" c "-'luminen-
se Jornal" (do natural); "Como se
educa cia Portugal" (do nataral), I

A LANTERNA
DEPOIS D'AMANHÃ

* «s »
RECLAMOS

[Theatros

tcrpsía" dc Nicihcroy. ' I clubs de regatas, faz inserir na
? A' empresa do theatro S. José I acta da sessão de hoje um voto

foram entregues os • origiuacs -da revis-I dc congratulações com esta bri-
ta — "O tubarco", de Eurico lira- lhantc mocidade, que tão célere-
íi!v ,. «, _ . , , r, , mente correspondeu aos desejos da

d£,,4°o 
^rTedrS,0 

r^alin-fc I l'<^i™oto^amto* 
Tamanhã o recita chi homenagem ao, * secretaria officio ao exmo. sr.

esforçado amador G. da Luz, umV-dos icommandantc Josc Maria Penidp,
que mais tém contribuido para o bri- \ director da Reserva Naval, fazendo
Ihantismo da exeellente escola dc ur- | sciente a este illustre official que
listas.

Será executado o seguinte program-
ma : "O ongeitado", drama cm tres
netos, cm .que tomarão jiarte os seguin-
tes amadores: Isabel Câmara, Anto-

os sargentos dc 4Seu batalhão, ora
incumbidos de ministrar as instru-
cções preliminares, têm-se recom-
mondado á consideração do sport

nio Coelho, Clarindo Abreu, lf". Ce- pela sua lhancza de trato e seu'sar, 
G.ila Luz, Cllrandão, A. Azc-. garbo militar, rcvclanilq-se 1111I1-

vedo e R. Carvalho-; intermédio em j tares instruídos, disciplinados e
que 'tomam parte os amadores Castro' educados, demonstrando assim o
Cidade, Américo Imcira, 1'aulo „io de instrucção Ua nobre cor-Aguiar,'Clarindo Alves, Brandão, R.i „„„"„,-„ „„,,„ í,„i.,„n^n,„ „ ,-itnr
Carvalho e d. Isabel Câmara; "Sinos P0^-10 fa ^ Pertence1, 

^0 ^alorde Comcvillc cm casa", pelos amado- I c competência do seu digne- com-
res Isabel Câmara e Américo Tci- mandante c illustre offícialidade;
xdra. 1 Sala das sessões, cin io de ou-

. Realizasse no Talace-Theatrc,
domingo próximo, uma grande'"nrati-
née", organizada com esmero.

? Estreará na próxima quarta-fei-
ra, no cinema Elegante, uma "troupe"
dc revistas c •operetas, que tem a di

tubro de 1516. — (a) Ariovisto
de Almeida Rego, Edgard Leite
Ribeiro, Octavio Macedo, Luiz La-
cerda, Alberto Bandeira, Euzebio
Naylor, Octavio Teixeira _Soarcs,

recção scenica do actor Augusto dos Alberto Corgcrtli, C. r. Ulivcira,
Santos. Uo -elenco fazem parte os nr-1 «\nnibal Gomes dc Almeida. An-
tistas 'Esthcr Ilcrgerst, Elvira Roque, tonio Costa, L. L. Moura, Octavio
S. ÍrL?„t;lla,,.1.!.'afa,;iÍ!:s.0:'.,..Arí?' ! Ferreira 'Noyalj Mauricio Helmold,to dos Santos. Mario dc.AIuieida, Luiz
llastos c outros.

A estréa será com a opereta dc Ahi.
lio Murgarido — "Babel de amores".

Annibal Peixoto c Mario Veiga
Congratulando-me com v. ex.

pelos promissores primeiros rcsul-
. Passa hoje o onnivcrsnrio nata- 1 tados da instrucção militar aos re-

licio de d. Angelina Ecrrari, mitiga I servistas navaes dos clubs de re-
consta do'theatro S. José, que reco- pjatas e com os dignos sargentos

A applaudida companhia Vitalc au-
Ementou hontcui a longa (crie dc trium.
aihos já aqui obtida com a represen-
tação da deliciosa opereta — La leg-
yenda delie araneie, üaseada uurua
iiittorcsca lenda siciliana.

IV um lopcciacuio uuc faz honra aos
credilos da querida troupe.

Hoje. repete-se — La leggenia dcl-
le araneie. e

Obtevo exito cm nada 1 inferior no
ua estréa. quer. quanto á concorreu-
via. que toi numerosíssima, quer quan-
to aos applausos, que loram os mais
calorosos, a segunda representação <la
iipplaudida c linUa operoia — La du-
elussa dei Bal Tabarm, liontcm dada

:9>_la Rrantle companliia Caramba-Seo-
unaniigiio, iiuo hoje ainda a mantém
]io cartaz, «
,A comuanhia Alexandre Azevedo os-

lá, desde homem lazendo reprise «Ia
interessante comedia dt> Pierrc Veber
— Vinte dias a sombra peça com que
«streou a mesma companhia. 110 'fria-
aion. Boi a primeira vez que essa
j>i\a teve sua rcpiescntavão 110 ale-
gre theatro da rim do t.spirito Santo.
Vinte d\as á sombra tem aRora uma
interpretação tão brilhante como quan-
i_'j levada á secua, uu Tnaiiou.

Continua a levar extraordinária con-
r.correncia ao Carlos üomes a revista-
íatitasia — O amor, quo a esmpanhia
«lo EdcnVíheatro. de Lisboa, montou
com tanto gosto c que tão bem repre-
eentada é

Vara hoje. estão anminciadas mais
duas representações da exeellente peça.*

O Canmbamba vae agradando em
clicio.

U publico que vae ao S José todas
ns noit-s, não sc causa dc anplaudir¦a espirituosa peça. a que a ctnprcsa

. rascboal Segreio deu uma niontagcni
tias mais cuidadas.

* * *}

Cinemas
O diic üdeon continti'a a obter o

mais estupendo suceesso com o pro-
-rainnia cuc cxhibo desde segunda-
íeira c que consta do seguinte: Culpa
tithciQ. emocionante drama, que tem
como protagonista a laureada artista
rVrancisca lJcrlini; iiorc /rol. mages-
toso film que tanto exilo já, fez e ago-
xa dado em rcpr&c, por insistentes" e

.tiunicrosos pedidos.*
O Tatlié está cetliibindo um film de-

veias interessante c de a_sun.pto que
aiiuilo aerada ás oessoas que pensam
a sério na educação futura de seus íi-
Uios. i.s-O film intitula-se suKKestiva-
liiientc toma ?e eiJiiío cm Fertugat,
c representa o nuiRiiiitco Instituto Mo-
tierno do Porto em plena activtdadc.

Além aesso film, correrão mais. no
_rnt.ii do Pathé o sensacional traba-
31io ciu-malOKrapliitío — Guerra ao¦}°Õ0, cm ü cetos dc intensa vida dra-
matica, e os últimos números das rc-
ivistus illustradas i'o(/ié Journal e Fiat-
tniijcnsc íonial. *

Um film ostupciidamcnte sensacio-
nai é o aue corre na tela do elegante
Cinc-Palats. Representa cllc VDou
Juan", o grande aeroe do aventuras
amorosas ta] como existe na socieda-
tlc uioderiia, i'.' um stirprehendentc c
jjungeuip cine-drama da Ccsar-Film,
«lüc dividiu esse masistral trabalho cm
seis partes c quatro episódios, cheios
üc scenas de scducíão,

Para mais attraente tornar suas
«ixhibiçücs, o Cine dá ainda, como
tcyèr dc rideaxt, uni interessante nu-
mero da revista liclair Journal.

a
Alice llr.iily. a excclsa artista da

conceituada fabrica JVl.uxo rcappa-
rcccit üj^ora no confortável Avenida,
-azeudo a prü.a.uonista no clectrlzan-
te film — Os jrutos do mal, sensa-
cional drariia de assunipto fundamun-
te çmocijnante..Jv, como fecho do sen espectaculo,
teremos ainda o mais recente numero
ilo Universal J°urnal contendo as
ultimas novidades munduc..*

Uri. orORramma encantador é o que'offerece aos seus habitues o _ popular
cinema Ideal, cujo uroprietario cada¦vez mais se mostra incansável na
organização do espectaculos surprehcii-
«lentes. ITssc prORraninia fiú assim
confeccionado: O tn.st-.dcs diamantes
giossantê e vtRoroso drama policial ;
Siiicidw milagroso, cm 2 Iciir.is par»
tes; Os homens não têm jnizo lula-
-rante comedia.

9
Aos freqüentadores do querido íris'é 
dado ali assistir afiara a um dos mais

ttèductores procran.mns. l;ÍI-o: O ron-
bo do archivo n. 7. drama policial de
üances os mais vibrantes; A tentação
:C o h°mem, bello e raa_tístral drama
Ide aventuras, cm cinco augscstivos

¦octos. durante os ouaes;,o; espectador
;*.m opportunidade de assistir a extra-
(ordinários episódios; O palácio Chatr
iilly. interessante fita do natural.

{ 'O conceituado cinema Americano,
(«kl.bclcciso cm Copacabana o.g.ini-
(•ou nara hoje um maravilhoso «iro-
lirraniiiia, dn qual consta o cmpolgan-
i» film Gioccndo, posado pela distui-

berà muitas saudações das -suas colle-
gas e amigas,
.? Plácido Ferreira c Margarida¦Velloso, dois artistas que sc distia-

finem no elenco do theatro Carlos Go-
mes pelo cunho ;de .probidade e di.-ti-
iplma que se evidencia cm seu traba-
lho, realizam ali, ma primeira quinze-na de novembro entrante, a eua .réci-
ta artística que 6 por elles dedicada
a Uixa Particular dos Inferiores do
Corpo de Bombeiros,

Kssa festa terá um esplendido .pro.
grainina o e de crer que tenha bri-lhanlissimo erito.

O tscriptor Domingos de Castro
J.opcs "esta organizando uma série deespectaculos beneficentes que serão
realizados cm um :dos nossos theotroscom a peça dc RTande montagem "O
Çh.quinho do Tico-Tico", representa-
da por um grupo <le creancinhas, cujosensaios começarão .nos primeiros diasdo mez de novembro.

José Moraes e Augusto Costa
çPreparanr para breve sua festa artis-
í,1".n°, 

¦Car.os Gomes, com os peças"Paiz do Sol». "A Ceia dos Comp"res ...parodia da "Ceia 'dos Cardeais";c um vaudeville cm uni acto, cm uri-tueira representação.
_..X_,V-lle_0uJIl0l,t<!ra'dc'-1<isl'«-''<> f'l™authonticado das manobras navaes por-tuguezas .consignado ao sr. Júlio As-sis Camillo nortador da fila „o «Mi-mstcrio da Guerra de .Portugal, comtanto exilo levada no Ciuc-Polais, cque se repete amanhã.

O novo film consta do desembarqueUe tropas, parada, etc.

MUSICA 
* *

CONCERTO IZA DE QUEI-ROZ SANTOS
Pede-nos mme. Iza de Ouejroz

Santos, cujo concerto, no saíao i:o-bre do "Jornal do Commercio", es-Uva marcado para rS do corremo,
que declaremos ter transferido para3i, a -sua 

.festa, devido á realizar-se
naquelle -dia, o festival em beneficio¦uo Instituto Hahiicmaliniano.

'¦i « tm » im.

instrttctores, apreesnto a v. ex
os protestos de minha elevada es-
tima c attenciosas saudações."

i ¦—» w iln» w «-»¦

Sociedade Rio Grandense
Km sessão dc asscmblea geral, ;foi

elorta e será empossada, no próximo
dia 8 de novembro, a .directoria abai-
xo, que Eor.virá no biennio 1917-1918:

Presidcr.te, dr. Godofrcdo -Xavier
da Cunha: vice-presidente. Alfredo da
Silva Candiota: Io secretario, dr.
Francisco Si .Antunes; a'J -secrelano,
Vicente Coussivutj tlicsoucciro. Mar-
cilio Ililclrior de Oliveira; mordomo,
Anaclcto da Costa Barccllos; biblio-
thecario, Custodio Belchior.

Conselho administrativo! Domingos
da:Silva Pinho, dr. Pedro Warmaun
Kilho, -dr. Paillo G-rnnano Hasslocker,
dr. . Renato Pacheco Laclisláo _A.
líoryas; dr. Fernando Jacintho 'Oso.»

rio dr. Domingos Filiar Ribas, Gcr-
maiio Boctcbcr, capitão Epaminondris'1'.'Guimarães, dr. Arlindo Caminha,
líoaminotidas Soares Barccllos, José
Clemente da Costa. ...

-Supplcr.te do conselho dc- adm.nis-
tração: Jnlio Villcla.

Comimssão de contas: Afionsn Vi-
seu, Custodio José listevcs e brutuo-
so Antônio Botelho

VIDA ESCOLAR

Comitiuiuião de coliegiaes
Realiza-se hoj'e, ás 7 ' lf lioras

ila manhã, na matriz do Kngcnlio
Velho, a primeira communlião dos
alumnos do Collegio 1'attla Frei-
tas.  .--¦«¦ mWtmtmm

ÉL___---____---BW___B-____t_^^

Tornal-^pericraneo-tnáciò, íorte, 
"branco, ,com

aspecto de perfeita saude-e a nüsa_io de,

JrkóUro de Barry ^-
idevld-To que, se obtém uma.formosa e ahunó-inte
cabelleira que êadmirada por todos

i ii-i w—ma. i_w_ii--_-_---_-iMawM-w--i-|-w__^^
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Cinema Americano
„• i_ (COPACABANA)
HOJE _ DIA CHIC - HOJEDedicado as Lxtuas. familias deCcVfcealbana. Magestoso prograuimanovo, constituído, pela "Gutu borra-
lheira", em -a actos; "Aviador", co-
media; americana; "Algoz invisível",
film dramático, cm 3 netos; "A (.io-
conda1:, por Thcda Bara, da Pox.
rilm, cm 6 actos.

, AiinniiS — Grande matinée infan-
til, com faria distribuição de bon-
bons ás creançus.

MOViENTOjiiiF
Contro Cosmopolita

Rcjiliza-se hoje neste Centro, um
grande .-estiv.il o baile familiar, sendo
distribui.b, 11a mesma oceasião o pri-meiro numero do jornal O óCsmópoli-
ta, aos sócios e convidados.

União Brasileira
Tcrâ logar hoje, ás 7 horas da noite,

a primeira _ assembléa geral ordinária,
na nova _edc social, á rua do Rasa-
no ,n. 172 sobrado. 2" andar, paraprestação dc contas c leitura do rela-
tono annual <lo presidente.

Pede.se o coniparecimento da com-
missão de contas.

Associação dc Classe tios Ma-
niifactorcs de Tecidos

Kfícciu.i.sc hoje. ás 7 hor.-is da noi-
tc, a asscmblea fíeral extraordinária,
«ara tomar conhecimento de factos dc
interesse social.

União dos Officiaes de
liarbeiro

IPedcm-nos u publicação do seguiu-

Participamos aos srs. associados
que por deliberação do C. IíencficMi-
te B. Machado, somos obrigados a
mudarmo-nes para o largo do Rosário
n. .Il.-A (largo da Sc) para onde se
transfere u mesmo, centro."

Uma divida de exercícios
lindos

O ministro cia Eazeiida tlcvol-
veti ao da 

'Agricultura, 
Ipedindp-

lhe reconhecer de novo a divida,
conforme resolveu o Tribunal de
Contas, o processo relativo á di-
vida de exercícios findos Ue t|iie

ú credora a Compaçnie Auxiliai-
re <le Chéiiiins de bor mi Erésil.

Hio. zS dc outubro dc 191C.

ASSEMBLÉ-AS CONVOCADAS
Companhia Força c Luz Norte de

S. Paulo, dia 31, i 1 hora.
Novembro :
Fabrica de Fumos Brasil, dia ., ás

2 lioras.

CONCOROENCIAS
AIVJÍUXCIADAS

Directoria Geral dos Correios, para
a acquisição de uma laucha a gazoli-na, dia ju, ás 3 horas.

Administração dus Correios do Ks-
tado do Kio Uc Janeiro, para o fome-
cimento de material, Uia 31, ás 4horas.

fcloyd Brasileiro, para a venda dos
cascos dos v-ipores Lstrttli c ürion,
dia 3i. ás 2 horas.

Novembr":
üstrada de Fetro Contrai do Bra-

sil, para o fornecimento de carvão detorja dia 4. ao meio-dia,
.'.strail. de Ferro Central do Brasil,

oafa o fornecimento dn objectos de cs-
criptorio, exoediente e typographia,
dia O, ao meio-dia.

Deposito do Material Sanitário do
bxçrçito. para o fornecimento dc arti-
gos__e,expediente, á-venticiOs material
sanitário de paz c guerra, de cirurgia
dentaria e de veterinária, dia O, ao
nicio-dia,

Directoria Ccral dos Correios, paraos serviços do condutção dc malas c
dc collcctas da correspondência nesta
capital, dia 6. íis 3 horas.

tstraih (le Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de matoriacs di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para fornecimento de utensilios c ar-
tigos diversos, dia 8. ao meio-dia.

tstratla de Ferro Centr.il do Brasil,
para o fornecimento-de {erro c outros
metaes de fundição, dia g. ao meto-
diai

l'.strada de Ferra Central do Brasil,
para o fornecimento de ferramentas
e ferragens, dia 10, ao rocio-din.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de tintas, óleos,
drogas e artigos semelhantes, dia 11,
r.o meio.cia.

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento ile limas, para-
fusos o pontas Paiiz, dia 13, ao meio-
dia.

Estrada <!e -Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de i.iateriac» de
construcção c artigos semelhantes, dia
14. ao meio-dia.

¦ Repartição dc:'Agúas c Obras Pu-
-..-Cas; nara o fornecimento tlc mate-
riúes, objectos de eseriptorio expedi-
ente. íurragons c artigos diversos, dia
1-1, 'no meio-dia.

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fi rnecimento de niatcrines de
¦Iluminação, electricidade e autoino.
veis< dia 16, ao n.ciò-dia. *

Directoria Geral dos Correios, para
a acquisição dc 20.000 malas para
correspondência, dia 20, ás 3 horas.

-...UNIÕES DE CREDOnES
, Fallcncia dc Jo.é Teixeira, dia 31,
a 1 hora.

Novembro'.
Credores de Oliveira e Vasconcel-

los.dia i as 3 horas.
Fallcncia de João da Silva Cuiraa-

raes, dia 10. «á 1 hnra.
Fallcncia :<!e José Bittencourt dc

Souza, dia 13, a 1 hora.
Credores 1I0 Meirclles c Pereira,

dia 16, ias 3 .horas.

CAMBIO
. Ilontoat. este mercado abriu cm po-sição fraca, ideclaranüo os bancos vs-

trangeiros sacar a 121IS1I. c o do
Brasil àti-5l.,2d!, oura o commercio
e cm pcnucnas quantias.

As-letras de cobertura encontravam
collocação a 12 ?l3e d.

O Banco do Brasil conservou, paraos valeu ouro. n taxa de 11 7l8d.
O mercado funccioiiou durante todo

o dia desprovido -de interesse, fechan-
em calma, vigorando, para o forneci-
mento <!e cambiacs. a taxa de 12 i|S
d..; o para a acquisição do papel parti-
cuiar, a do 11 7I3- d.

Foram ofíixadas nas tabellas dos
bancos :

A 90 dias:
Londres. . »
Hamburgo • ,-
Paris. . , a

A' vista :
Londres. • ,
1'nris. . . ,
Hambnrjo • •
Ilalia. . . .
Portugal. . ,
Nova York »
Montevidco •
Hespanha . .
Ihtenos Aírcs,
Siússa. . . ,
Vales-do café.

Passaram' poí Júndiahy 55..Soo sac-
cas,

Não houve entradas.

r
o$;oi
9?J0»
íiíooa
8,;o»

SASTOiS
'Em 26 :
Entradasi 52.203 saccas.
Desde i"i 1.080.737 suecas.
Média: 4o.;i)8 saccas.
Saidas: 15.151 saccas.
Existência: 2,.)32..|8i saccas,
1'rcço por io kiles: s$ôoo.
1'osiiâo do inercadu ; calmo*

I^asre Irmilos coninuwiicam que
cotações de café são as seguintes:

Typo. Por 15 l.ilos

__ 4Sa.393?õ3t
nF.CEDEDOKIA DE MINAS

.Arrecadação do dia 27 . _.i:7i_j$;o3
l»o 102; 58oi50o$687' Em cgual período do

anno passado. . . Mj:7og?493

Pregos correntes do mer-
cado do Rio tíe Janeiro

3.
4.
5.
(i.
7 *
8.
9.

•¦'.».-¦ • • t
• '... • • • «I• _ • • •!
t. t • • ?t•»•••(

•••«•(•••#•(

io$?oo
108400
105100
o$8oo
9Í500
B$200
tijgoo

Communic.vnoj a Agencia Geral
das Cooperativas Agrícolas do Esta-
do de Minas Ueracs:

Cafés"do"sul c I Cafés de outras
_oeste de .Minas | procedências

•3 I Coaimum I Còr | C.mmum
SI II

Còr

loSbaj I 10SÇ25 ..
10S51Q a* .1 io$ = iq ..
10I212 a .,,,..| 10S212 .,

9%oaá n] I oíooS ..
OfOtio | 9$6oo ..

Pedido de aposentadoria
Por haver solicitado aposenta,

doria, vae ser submettido íi inspe-
cção dc saude o 1" cscriplurario
da Reccbeiloria do Districto Fe-
dcíal, Siiluriitno Juslo ile ArgOl-
lo e Castro.

—ce ».gn- » *•

Guarda Nacional
Tustrtieção do pfflclnõs

Soh a direcção tcchnica ib i" It.
nonte dr. Antônio Pinheiro de Mat-
tos, acham-se fttnccionando, as nuar-
t.is e sextas-feiras, dns S ás 10 horas,
110 quartel -do iV batalhão de m-
fanteria á rua Govaz n. .1-8. estação
da Piedade, os aulas instiuidas nor
ueterminação 

"do resnectivo comnian-
dante. tenente-coronel Antônio Duar-
te lliniz. para instrucção da of.ic.ali-
dado da Guarda Nacional. As aulas
são inteiramente praticas c estao no
alcance c ã disposição dc todos 03
officiaes dã miliei:'.

te :

CIRCULO OHEKAKIO NACIONAI,
—Rcaliza.se hoje, ás o lioras, na
sedo provisória, á avenida Passos n.
91, a S-Runda reunião ordinária ela
direcloria e do conselho deliberativo
desta sociedade.

Fcdc-se o comp.Trccimento de todos
os dircctores e membros d^> conselho.

Oualquer sócio nóile coinpnrccer á
esta rouníSo.-.¦ai _>¦__»._>_¦.

Sociedade de Geographia
Ao carileal Arcovcrde; vice-

prcsiilehlé honorário da Socieda-
ile dc Geographia do Rio de Ta.
neiro, enviou o dr. José Boiiaix,
secretario gcr.il da mesma Socic-
dr.de, o seguinte telegramnia, pela
passagem do 26" autiiversario da
sua sagração episcopal:

"Sociedade dc Geographia cn-
via illustre vice-presidente iliono-
Tario, respeitosas congratulações
anniversario vigésimo sexto ailní-
versario con?..gr.'iç.".o episcopal
com sinceros votos completo rca-
tabelecimcnto preciosa samlc vos-
sa eminência. — José Boitcux;
secretario geral.

TIRO íBRASTKEIRO DO liVMV,
Socludiule n. G da Çqalcdoi--

ção ido Tiro
Foram feitos convites aos Fncns

para comparecerem, boi o 2%, ás 8 ii.:
d:i noite, na sede s.icinl, i avenida
Mem de Sá n. 170. afim de assistirei-,
á sOlcnhidad: da uosíc d^' tenente Ma-
rio Barbedo, instruetor militar.

Encontra.se cm franca prosjneridaflé
a veterana sociedade de tiro, o iá
crescido vae o numero do novos so-
cios nnc veremos desfilar em hrovât
cm luriilo batalhão, rcoroduzindo aouél-
Ia galhardia tá apreciada cm anterio-
res 'formaturas.

Toda sa? imites •• grande a alflucnr
cia dc atiradores na sele social, onde
se ouve soar o clarim com. enthu-
siasmo.

Diversas noticias do Ml-
nisterio da Guerra

Ao manipuiador dc 2" classe do la-
boralurio cliiniico plmrmaceutico rlji-
vio Gama conccderam-9e tres incises cc
üeenç.i em prorogação. .

l-'oi disirensado da directoria de
saude o 1" tenente intendente de J:l
classe loão de Carvalho ltorces.

Tendo o coinmandante do 4" ba-
tailião de otfilheria consultado sc, a
vista da amplitude do art. 155,1.0 re-
gíilameiito dos serviços geraes dos cor-
pos, que attribuc ás baterias destaca-
das autonomia, qu.ies tis relações .le
dependência quo as mesmas tem com
o batalhão a que pertence, declarou o
ministro d:i Guerra que podem os a-
(litãcs ou subalternos dc baterias des-
laçados promover ou rebaixar têmpora*
riamente praças de uma classe pnr.-i
outra, reclificir datas ile nascimento
«lesta-, carrcffar ou descarrefrar obje-
cios pertencentes á 1'azcnda Nacioua',
fornecer artigos de limpeza, cte.

Foi mandado considerar c:n diu-
gencia o 5a" de caçadores qne partiu
.•:o dia 23 dn correníc com destino a
Mttttô Grosso.__¦ _-*ti-8^<BHW¦* " ' ' **•**"

, .- ra 1! rG a 12 íl.i;•. S-.ií $75'
í :. $714 $720

, 11 islida 11 islifi
. ,- S?a; $7.15
. -, $710 $760
. ,¦ $0«7 SGSS
. 2SÍ42 3S034
t *t?-oo «,S^77

t 4^.10') <i$íoo
. SSGo $894
. iSSlia l$Hc)o
. $804 $81;

, S721 Srao¦ i$ooo. ;3a-/4

LIURAH
Os soberanos foram cotados a ....

2ó$..oo c 2o?4;'o. sendo c(.ic a esíe pre-
ço foram ftÍ.o_ ncsocíos sómonte a
pr.i^o, ficando com veinkdores ao de
20$ício c compradores afi de soj.ioo.

Caixa de Conversão
POBIO »_ C.

São quem melhor ágio pagam.— AVENIDA RIO BKANCO, 49

¦I,F,TRAS 1)0 THESOURO
As letras papel foram cotadas aos

rebates de 5, 5 Ha c 6 nor cento, fi-
cando soai vendedores conhecidos ¦
com compradores, conforme a data d
emissão, aos extremos de 5 a 7' por
cento.

PINTO. LOPES & C.
P.ti.i Floriano Peixoto, 174

Prestam as melhores coiilus de
café.

CAFK'
IIOVIMKXTO DO MIÍRCAPO

Kílos Saccas
Kilos Saccas

369-631
1'lxisicreia e:n 25,

dc tarde. ? . £
Entrada, em zú :

Ií. 1\ Central. .
J.. 1'. Itcopoldina.
Barra a dentro .

S2.4G0.
210.906

6.101

Total. . .
-tnibarnuc. e:n

E. Unidos. . . 8.350

lixistciicia c:n 26 de tarde. 3'j';.3S5
Ivnfrarain desde o dia 1 <le julho até

lioiitem i*o;3;'357 sacca. c cmb.irca-
ram em cgual período 829.317 di.\ís.

Hontem, este mercado abriu fra.n.
com alguma procura e poucoj lotes
expostos á yênda, tendo bícIo effcctuã-
das de manhã transacções de 1.563
saccas, na base de 9?-t°°i n arroba.
j'cli typo "•

A' tarde, foram realizados ncg'oc:os
de cerca de _.ooo saccas, no mesmo
preço da abertura, fechandu o mer*
cado rm calma.

A liu'»a de Nova Yor.: abriu C ron-
tci Jj baixa e u a 5 de alta parcial.

Mnaf. Fli-mlnt nse •
Cometa. . . .. '.

Tijuca «
;l. Diverjoi:

Docas da Sábio. .
Oi tlc Santos, ;nom.
Ditas ao port. . .
Loterias
T. c Carruagens .
Ccntroí 1'astorij ...
Mclli. do Maranhão
T. e Colonização .
...cre. Municipal .
Alelli. no Brasil. .
Cervejaria Urahma.

/Jedeu/iirCJi
Docas de Santos .
America Fabril . .
Urasil InOustrial .
Tecidos Carioca. .
Slcrc. Municipal, ,
Prog. .'Industrial .
Mauul. Fluminense iüo$ooo i;o$ooo
Autaretiea .-ulista — ni3$ooo
T,ccidos Aliança . ig5$oco ioo?ooo
S. P. de Alcântara zooÇooo " —
Ind. Campista. . .,1705000 —
¦R. U. S. 1'aulo. . 8o$ooo — '

Tecidos Jlagíensc, I4o?ooo

Sotooo
120$000
ioo$ooo

S2$000
460*000

lajzjo
58ÍU00
:o?ooo
_]0$000

7 $000
6õ5ooo

go$ooo
I4o$ooo

;o6$ooo 2.15S000
_— 190$000

io.tSooo —
iQ3$oeo ioo$ooo
_ÍI0$00O _üõ$00O
lf){)$0QO

Industrial Mineira .
liom 1'asior. . . .
Liulio Sapopemba .
Tijuca
N. Costeira.. . ¦
S. Felix
Cervejaria Brahma
\'idraria Carmita .

195S000
igo$ooo

iSS$ooa

150S000
— i-joÇooo

iooÇooo —

150*000

soo$ooo

KBXDAS PUBLICAS
A-FANDEOA DO KIO

Renda de hontem:
Em ouro S4:CáS$i04
Em papel. . . ... .. ,u6:440?5a3
'¦_ 

Total. ......
Renda <le r a 27. . .'•
Em cgual peiiodo de

io"3. ......

Difíercnça a maior em
1916

_n:oç.8$7i7
4.75i:9S3S3r9

4.-(5u:_88?_48

AKKÜZ NACIONAI,
Bulha.In.
Kspecial. . , , à
Dilo suberiór , •'Uíto bum, , , ,
Dito do norte,

hranco. ....
Dito regular, , .
Oito idem, do

Norte, rajado ,

5.15.100 6o$ooo
4Ó$7ou 5o$ooo
4.1$.!oo 45$ooo
38?Joo 41Ç700

33$300 36$;oo
335300 3l$700

rSíioo 33$jOo

Ot>«'r:;?c-ej
Cambio Colmo:
Pauta: $640.
As qualidades acima de 7 não açora-

panharam relaüvamente aos preços.

ASSUCAR
l.htfá'das e:n 2(1: O.003 saccos.
Desde Io: 150.445 ditos.
Sáiilr.s cm :ii: 4..177 saccos.
Desde i°: ir.735 ditos.
l.xistcncia em 27, de tarde: 217.973

sactos._
Posição do smcrcadó i multo firme,

COTAÇÕES
Rrsnco crystal. . , . $580 3 $íoo
Crystal amarello, '. . . S190 a $;ao
Mascavo ?.jSo :i $400
Jlranco, 3a sottc . . . 5ãS» a $500
Ma5cavo  • $-};_ a ?5_o

AwiÕljÃo
Entradas cm 26: não houve,
Desilo i°i lfl.917 fardos.
Saidái eni _<J: 1736 ditos.
Desde i°i 12.970 fardos.
ICxÍ6tcncia cm 27, de taiJc: s-S.i

fardos.
Posição<do mcf-íado: firme.

COTAÇÕES
¦Sertões. * . . . . 2"$oao 3 _?o?ooo
Primeiras sortes . . 2j$ooo a 27$ooo

Jazida de graphite
Coinpra-se uma. Dirigir infor-

mes do local, preço, condições ge-
raes, á caixa,do correio pri, Rio.

BOLSA
liontcm, a llolsa funecionou des-

animada, fieamlo as apólices Unifor-
uiizadns. »s Populares, as Mineiras, as
acções das Docas da Bahia, as das to-
torias. as das Terras, as do Banco do
Brasil, as do Comiiiercial e as da llcde
Minas, mantidas; as das Minas São
Icronymo, as'-do 'Banco Mercantil, as
do Lavoura e 'as anolices 'Mnnicipaes,
sustenta-lasi as da _ dc li. de Fer-
ro o as do C. do Thesouro frouxas.

VENDAS
Apólices :

C. dc 1.. dc Ferro, io a. 8i:$ooo
Ditas idem 7 a__?ooo
Ditas idem. i. s, 1, 1,6. 10,

, 10. io._ 30-a 814S000
^. do Thesouro. de 200$ 5 a 800S000
Ditas de 1:01.0$, 1, ia. . SjoÍooo
Mnnicipaes dc igotí, pert.,

4-' 30 103S000
Dilas de 1014. port., io a. . 1SSS000
K, dc Minas Geraes. do

1:000?. 3. a. 4 a. . . . 8o5$ooõ
I'. do Kio (401"). 4. 4. Si

6. 50. too a. .... . £i$ooo' llaucos :
Cohuuèròio, 25 a • , « • 170^000
Mercantil, li:a zoâíooo

Companhias :
Terras c Colonização 100 a ?$òoò
Loterias N. do Urasil. 100 a i2$J5o
.Mina. S. Icronymo, 100 a. _.;Stjoo
Docas dã Dallia, 100 a. . 2j¥ooo
RctJc Sul Mineira, ioo. co,

250 a. ,....,,. . 32$obo
Ditas idsm 50 32Í5Ò0
laesüros tíra.il, iou, 100, 30

<lias. a. . ...... 3C$oo'o
DebcntUrcs]:

Docas do Saiitbs, 35 a. » . absSooô
Ditos, idem, 4 _••••• • 20o$ooo

OrFEKT.VS
Atoliccs Ver.d. Comp.

Ceracs da 1:000$ S_35$òop S_:5?ooo
O, do Porto . . . t>»ü$ooi)
C. de K. de l;crro 815J000 Rr2$ooo
C. do Tliestiuro . S^oÇooó SrSçòoo
S. da UaixaJa . »
Provisórias, . . .
Judiciaria. . . .
K. do 'Uio (4 ?l°)
Ü, dn Uto. de 500Ç,
nom

Dilo de M. Ceracs
Dilas ilo 15, Santo
Mmiicip. de 190G.
Ditas nom. . .
Ditas de igi4,port.
Jíitas, nom. . .
Dito tle 1904 . .
Ditas dc loiii-P^rt.
Ditas de üellollo.

rizor.tc. .... iCo$oco
Bancos:

Commercial . * v —*
Urasil -
lavoura. . , , ,
Cointhcrcio. * • •
Nacional» . * . .
Mercantil , . . •

C. ae Seguros:
Hrasil
Uinerva
ííarontia
Integridade. . . .

listradas de Ferra'.
M. S. leronymo .
Xoroestc
Goyaz
Kêde Mineira. . .
Norte do Hrasil. ,

C. .:.• Tcriã.,*:
ilrasil Innustriál .
1». Industrial. . .
S. 1'eilx. ....
Alliança
Corcovádo. ...
Petropolitauái

ARROZ KSTltAXOlvlKO
Agulha, de i". . 73?ooo a gi$6oo
Dilo dc 2". . Nüa ha
^•'.'Sf.V.A.U' • 33?ooo_ 36$?oo

ASSUCAR
Branco crystal . ?;So a Súoo
Crystal, 'amarello $490 a $520
Mascavo .. , , $.180 a $400
Branco. 3" sorte. ,- Si?o a ?590
Somcnos Nãj ha
Mascavinlio. , . $.i;o a $500

ACUAS Ml.NlvKAU'-
Kacionaci :

Casamlni' (48 gís.) 2SS000 a ;S$ooo
I.amhary (48 gi's.) 23$auo a 2.1S000
Cambuquira (48 g.J 23J0UO a 2JÍ000
S. l.ourcnço (4S

garrafas). , , 23$ooo a 2j?ooo
Salutaris (43 gfs.) 23Ç000 a 24^000

Estrangeirai:
Vichy (;o garfs.) 5G$ooo a ;8?oeo
Perricr tjo garfs) s6$oo:> a 56S000
Dita (100 garraíaí) 70$ooo a -ojooo
Selters (24 gars.) Nominal
_". S.'.ailas (48

garrafas). . , i6$ooo a 56S000
C. Moura (.iS.g.) 43$ooo a 4SS000

ACUAUDl-NTÜ
Paraty ..... i6j$ooo,a.i"0$ooo
Angra 135S000 3 líoSooo
Campos I43$ooo a ijoÇooo
líahin. ..... i4s$ooo a 150S000
-Maceió. ..... i45$ooo a 150J000
Aracaju*. ¦ », M i_}3$ooo a i„o$ooo

480 litrosAIX001,
30 grãos. , . ., 24o$ooo 3 2SC$ooo
ôíi sráos. * « «' 2.íg$ooo n -óo$ooo
4" irráos 263fooo a 270Ç000. ALJ'AFA
Kslrangeira. l;llo. S3J0 1
Nacional. .... '$iao a

A-I5I-TI5
Pcualva, lata ¦ 3$ooa a
Port, lata dc 16
litros

Pórtiigúcz, lata, .
1'ranccz, lata de íü

• litros .....
rrancez, lata. .. ,

ííoó$ooo
HaoÇooo —
ÜOj$!jo;l 7fJ5$OOÒ
S»:Íij_!u Si?õoo

460^000 —
SlÕÇOQO SOíi*000¦/ooSooo Cg.-iSooo
i9.j$ooo i«;j?ooo

ifj^Sooo
.-.cojooo 31O$OÜ0
igó$doo —

315S000
3205000 313^00

íCaSooo
20Ó$000

í_jS$pbo i.|f.$ooo
175S0U0 iyoSooo
i3c$òoo i/S$oop
2ij$ouo 207S000

000

27*500
•tò$ooò

!•; dc Alcântara 20
Carioca
\mcrica fabril. .

MnÈécnsè . . * io
ç\>:V Industrial. . 14:

3ÍÍ50OO
2SS000

31ò$ooo
jS?oco

26Í.-00
i'5?ooo
cj$tion
32Ç006
il$000

1S5S000
itíoSooo
4'8$oooijSSqoo

í55$ÓOi» I_|0$i300
i63$ooii —

r^oÇooo
ÓüíüOO

14'-l?000
3ÕOÇ0ÓO

CÃES DO PORTO
sociEi>..r»i. nos Miisrrni;s

PRÁTICOS
De ordejn <!o presidente, o 1» se-

crclario convida n todos os associado!
a conivareccrc.n á assembléa pcrãl ex*
traordinaria que se realizará hoie. as
7 horas ila noile, na rua <la Saude

Air.da a visita presida!..!-!
á ilha das Enxadas

O mini?.™ di Marinha recommen-
dou hontem, ao chefe do Kstado-Maiof
da Armaria nue, cm.- ordem do diu,
íossom clopiados, nominalmente o tca*
pitão de mar e guerra llonaclo 'Coe-
lho I.T't's. director. c o> mstrucforçs
dr.s escolas profissionaes, pela di--ij>.Í-
na, órilcm e hoa orsanizacão notadas
pelo presidente por oceasião de sufi
recente visita áauellc et3_.bMecimeintx),
c o capitão de fragata Arisliiles Vici-
it. Mascarcnlias. Mmmandante, iiimie*
dialo c demais officiaes da .Iíscóla de
Grumetes, pelo jjarbõ, disciplina -c gráo
de BProvsitaniinto demonstrado pelo»
respectivos ninamos e observados na
•rceenle visita áqiiellc cstabelecím?
feio chefe da Nação.

I-cliiçâo doi váporc. c embarca ç/.es que se a
Cies tio Porto (uo trecho entregue .á Compàgnii!

27 de outubro dc 1..1-. ás 10 horas da manhã.

havam otracádosi
da 1'ort) iu

EMBARCA CAO
Ar.MAzSU '— '¦ ¦¦¦-— OBSERVAÇÕES

-CLA3S9 KAÇÃO NOM» |

,
V. carvãc I h'ago.

[Vago.
2  Valo.

 -..; Vago.

-6J..

Pat. 9 iChatss..
P. S.-.g. 1 Chatas...

9 
P. 10 (Vapor....

na 
P. 11 'Vapor...

ir Vapor...
¦ 3 

16—-S J\ apor...
17—8 1 Vapor..,

iS IGhãtas...
P. Mauá 

L

. ..Nacionaes
.(Nacionaes <

..[Nacional .

,','. Nocioiiài''.
.,,! Americano

..(Nacional t
íjKrancCi. ,.
.1 Nacionaes

.1...

Diversas.
(Diversas.

da

...IVaga.

...Vago.
...IVago.
.... pese: de .

,1. labclln II.
.;,.|Kxp. He manpner.
...*.(Gic. dc div. vap,
... [Vago.
— (Cabotagem.
. ..(Vago." illc;;. trigo.

.... rFidcletisc".,,,.!
|"Cúbatão.v.

!,*Pcn:.sv!va:i:aa''.iIíeo. oico.
.•.'..• Vago.

 -'PuruV !
.... rGapouna" I

(Diversas pese. de bagagem.••"1 l!.T -'

AI.PISTA
Nacional. . , -j %•
lístrangoira, , . »¦

ALGODÃO
Senões . , . « ,
Primeira soito . .,

! R15F.U
Claro (2S0 libras).
Kscuro. idem. .

11ATATAS
Nacional, por kilo

BOKRACU.l
Mangabeira, con-

forme a quallda-
de, por is lis. .
I1AC.-VI,IIA0

Pcixilim
<i.as|>=
Noruega. ....
liscosoia ....

I1AN1IA
Danlia de Torto

Alegre, lata .de 2
l.ilos

Dita, iilcni, bia
20 kilos. . . _.

Diia da Laguna,
lata -irandc. . .

Dita dc Itajahy,
lata dc 2 ks. .

Dita iilem, lata
grande

iDita <lc Minas,
laia ile 2 ks.

Dita,, ideni, lata
graiide. ....
CARNR S1.CCÀ
Hio da Praia :

Paios e mantas ¦
Mantas . . , ,¦

Hio Grande :
Puras mantas. , v
Manias

Mntta GroEsn :
Patos c mantas. .
S. 1'aúiü, Minas c

CAR.vi; Di; PORCO
Do Paraná e San*

ta Catharina , .
Dítã do ií. Grande

CI.Ml-XTO

$330
í.i-iu

3?uoo

aSSsoo a 30.000
1Ç500 a 3Çooo

29$noa a 32$ooo
3S000 a 3Í3oo
Por 100 kilos

'SGSjoóo .1 sSíooo
Co$000 y, (.2$U00

2;?ooo a _*9$?oo
-'áí-uo a _.'7$ooo

48$ooo a 4S$ooo
Nominal

$400 a '$300

idom

rÍ7M0 ÉM FOUIÀ
Do Rio .Grande:

i1, .amarello. . . .
2*. idem

commum ...
2\ idem. ....

FRUTAS
Feras, caixa ¦ • .
Mangas, caixa. . .
Uvao .Rio 'Grande.
caixa

Dita eslrangoira. .
Macães. .....

GORDURAS
Rio ila Prata,
Rio Grande. . . .
Matadouro ....
Xarqueadus do in-

torior . . . .¦
GI.YCi.Ri NA

Bruto, sem vazi-
lhaitie. ......

Bruta, cm latas de
12 i|_ o 25 Juba

I.oura, scin vazilhanie
Loura, em 'latas dc

12 11 - e 23 kiloa
Branca.' sem vazi-

lhanic. . . . .
Branca, em latas Je

12 11- c 23 kilos
Branca, cm latas de

4 kilos ....
Branca, em laias de

102 kilos, . .
MANTKIGA

Modesto Galonc, sor-
tidas

Brctel Fréres. lata.
I.cpelctier, lata. .
Modesto Galoue, It.
I,. llrum
Dc Minas ....

M1IJII0
Amarello tia terra.
Dito branco, idem.
Dito da terra, mix-
,tP'MADEIRA

Americana, pé. , ,
Resina, dúzia. . ,
Sponoc, dúzia, . .
Sueco, branco, o pé
Dita, vermelha . .

Pinho do Faraná
Ia qualidade , . ,
2a qualidade , . .
Tàboa

OI; ÉO
De linliaça. laia, v
Dito. barril. , . ,

PHOSPHOKOS
Olho. . , , . ,
liríUiante. • • * •
Pinheiro ,
Vpiranga. ....
Frade. . . . , .
Mimosa . * . * *
Raio .X. . . . •
Brasil. . .,.«-,

De cera:
Olho. ... v -í
\piranga. . . . .
Raio X. . . . •

Qü RIJOS
Dü Minas. _ «¦ v s

SABAÓ

Em 27 tijolos. .• ,
Km o barras. • •

Olcina virgem, em
tijolos, a kilos. .

Olcina e virgem, cm
em tijolos pcíjue-
nos,, 3 kilos . .

Olcina c virgem,
cm tijolos 11. 1, 2
kilos .....

lispwial, cm tijolos,
4 kilos ... *

Especial, cm tijolos,
3 kilos ....

Especial idem, n
1, : kilos. ¦ ,

Esoccial de peso. .
Virgem de peso. ,?
Virgem superior. ,

VINHO
Rio Grande ...
Cuüarcs, tinto, su-
porior

Dito, inferior. . .
Virgem do Porto .
Verde tortuguez. .
Lisboa, tiniu, , .
Dito, branco, 14

gráos 
Figueira, tinto. .
..espanhol, tinto. .
•Dito branco,
Vcrniouth,
Portugue.'.

1JJ230 i$3So
1S100 i$i5o
¦$150 -1Í200
i?o.,o i$ioo

32$ooo —
Não ha

Não ha
3.,_uoó a 35$ooo
3o?ooo a 30.Ç000

Nominal
Nominal

$700 a .$700

$600 a

Kilo

4$ooo a

4$ioo a
5?cüu a

$700

.5$ioo a

C$000 a

6$ioo a

$6300 ¦

C$500 a

4$ooo

.^$100
5Í000

S$ioo

C$000

'C$100

C$300

C$300

Não ha
Não ha

2$3oo a 3$ooo
Não ha

3$ooo a 3$Soo
2$7oo a 3$-oo

ii$úoo a i3$zoo
i.-Jioo a 12Í900

io$300 a n$300

$450 3 $4»o
i53$ooo 11 I53$ooo

$930 a $930
l$ooo a 1S000
I$ooo a i$ooo

;s$ooo a
65$000 a

7,,$ooo
CjSooo

$220

2$000i$.|oo a
i$0.,ü

;o$ooo
5Ó?qoo
40S000
4Q$Ú00
40J000
485000
4S$ooo
47?ooo

C4S000
õjSooo
Cijouo

$900 a 3$zoo

Kilo
$700 a $720
.720 a $720

Poi caixa

2$3io,a 3$J!0

i$?Co a i$?Co

Vão ser -rcmcttidos para Amar-
ração, conforme solicitou a oom-
missão .do -J.ntutlvS c Obras ila-
qucllc porto,-cinco mil pés do eu-
calyptus.

«iiil
CORREIO — Esía rcpart-.;ão expe-

dirá malas pelos seguintes paijuetes:
Hoje: '-.,', ,,

Itassucc. ipara \ ictoria., Iialna, JIa:
cciú c Recife, reecbeiiilo impressos ato
ás 1 lioras da manhã, cartas para o
interior até ás 5 i|-, idem cora por-
to duplo até ás fi. ;¦¦:.

.¦limo. para Santos. Paranaguá, 5.
Franciscj, . 1 taiahy _ Floroancpplis e
Laguna, recebendo impressos ate as, 8
horas da nianliã, cartas para o interior
até ás 81I2. idem com porte duplo
até ás o. ..

Ií, Victoria. para Victoria e wova
York recelicililo impressos até us# 4
horas da manhã, cartas para o m-
terior até ,ás 4 11.. idem com porte
doulo até ás .,.

Amanhã: _ , _.
Itaeiba. para Santos. Paraná, Suo

Francisco c Rio Grande do Sul. rece-
bcmlo impressos .até ás 8,horas, ua
manhã, cartas para o interior ate us
S1I2. idem com porto duplo ate as 9
e objectos para registrar ate as 7 oa
noite dc hoje.

P^lMff

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

nesumo dos prêmios do planon. 311 roalisada om 27 outu-
-ro da 19:6.
PUEM10S DE 13:0005 A 500.000
60S82 vend. na Capilal 15:00ns0O0
72710
52410....
00321....
GS10S....
23 93....
3C:!77....
119ÍH)....,
_ü!3S

sOfOSPOO
ltãOOÍHOOi.ooos,ioo
líOOOSOOO

50 JS '00
ÜOUSOOO
501181100
SOOiOOO

I$240 a

3?ioo a

zf400 a

I$2.|0

3$ioo

:$4oo

i?6oo

' 'Koiiiiiial

CS?ooo a Cg$ooo

t,C$ooo a oS$ooo

BaJSoo S7?Coo

8;Saoo go$ooo

S2$Soo 86S400

S7$Coo qi$200

qoSooo QI$^00

rajooo ;4$.|00

5fi$40o Coíooo

Não li-
l$24o a iÇ.jto

if,ifio a
líu')') a

i$ofio a

1Í1C0 a

ignen ;i
ÇSoo a

is.no
If30o

I$320

!$.lSo

l?,ÍQO
I$100

«ova
Cathédral
Bandeira Sueca .
Res
Aipiia
Pyramide. . . ,
V. hltc íi üioilicrs

;Cll'.V.MPACNliIrancéza. .
Vortu-üifíxn.

COUROS

Sola "Pelclas" . .
S o In M i ticíra ,

commtni", , , ,
Sola "S. Pauio",

commum. . , .
Santa 

' 
Catharina,

de 1»
Segunda c baixa .
terreiro (o meio)
-..aliadas, inferior

até (cada um.i.
Atanatla de Caiu-

p'6s (ea-la um) .
CIIA"

Verde. . . , -,- -.-
Preto. . , . . . .

ÇACAO
nahln ..... v
Pará
Pernambuco . , -â

CEIiOIyAS

Uio Cirf.ndc. , v t
ÍÍRVÍIíHAS

Nacionais ....

Por barrica
21$0Ó1 —

Não ha
r- 23S000

23$000
20$ÒÒ0 —
2J$,)00 _.
22ÇÒÒ0 —

Po: caixa

i9Ó$Ooò a _í:oSooo
1255000 a 135Í000

Por liilo
3$òoo a 3$20i.

Erau-ez. caixa
SAI,

MoEioró. « ..
Cabo Erio. .

VINAGRE

Hranco. ...
Tinto. . . .

VELAS
Grandes, <lc s c C.

caixa de 25 pa-
cotos

Pequcnai, dc 5 c 6,
caixa dc 23 pa-
cotes 

Eragata dc s. cai-
x;v de sa pacotes

Locomofcorns do 0.
c. de 30 pacotes

Carro, raisa de 30
pacotes

Carro "Brasileira,
caixa de 30 pa-
r.otes

Domosticas caixa de
25 pacotes ;'. . .

Lacomotoras "Bra-
ssilciras, de 6, c.
de 20 pacotes . .

Condor, e. de 23
pacotes. . t. .-...

Brasileira, caixa de
25 nacotos . . .

Brasileira cm lata,
12 latas. - . .

Paulista,. caixa dc
. 25 pacotes . . ,

Ypiranpi, idem. *
Colombo, idcin . .
Colombo 2 idem. .

DIVERSOS
Agua-raz, por kilo
Amendoim en; c„s-

ca, por kilo; . .
Alcatrâp, por kilo .
O-tíncá, por 100

¦ kilos
lfu! t de milho, ioo

, kilos
Farèlio cie trigo,

por 100 kílos,t .
Gazolina, por caír.a
Genebra, por caixa
Kerozene, por caixa
Pimenta da índia,
.kiloI, ir. cruas do Kio
Gran d, uma. .

j^adrithos, por mi-
lliciro. . '¦. . . .

Mal te em follia por
kilo

Polvilho, ro-j kiloi
Píissas. nor caisr. .
Presuntos, por libra
Telhas, por milhc.ro
Voiicíiilio, por kilo
Taptóca nacional,

por 10a kílos, ,
Tremòços, por ioo
kilo.

Viffa? do aço, por
kilo

l$£oo a
Kilo

Í730 a S-30
$340 a $54"
Ç(.jo a $6_.o

Pipa
i5o$ooo a iijo$ooo

Sip$ooo a S-o$ooo
450$ooo a 480J0ÜO
•i^oÇuou a 540?ooo
4G0Ç006 a S40Ç000

Nrio ha

48o$ooo.a 52o$noo
, 7oo$ooo a 8o$ooo

Não lia
450$ooo a soo$ooo

Ciiuano 34S000 a ,i6?ooo
• • * 3.|Çoôo a s6?ooo

42^000 a 44Ç--0

4$ooo a 4$50o
3$Soo a 4?ioo

Por pipa
.l.loSooo a 3565000
33o?ooo a 330J0JO

i4$;eo a i|$700

prêmios nu 200.000
1 -«120 20007 5.008 351-7 21377

-JliOS 6:il-1ii 8'SO 80838 90 ÜJ
RRBMlÕS ÜE IUOSíOO

C610-rH0398 15-Í19 81173 1S005
8,653 3rj7.r)7 47233 «83 Í0203
30496 76001 8030 421.0 47U10
77580 8S882 18303 Vim 90103
02300 94110 9u692 15147 82é'üS

S51 CObOl 873S7 45264 -5074
31478 T6Í13 13297 211183 222.8

88123 0762S 98920 31605•vWimxiMA.ül-s
COõSl e 60ÕS3 200SOOO

172703 o 72711 103.000
i>KZ_NAS'005S1 n, 601190 303000

72701 a 7r.710 .205000
C'.l.N'1'liNAS'60301 a 60600 10S000

172701 a 72.00 5.-O0O'1'odos as uuraoros (.rminudos
om 82 ifim 2S»'00

Todos os niuncrus terminados
om 2 tòrn is excoptuandú-sc os
terminados cm 82.

U tiscrii do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O director-assistente, dr, ."liiío-
nio Olyntho dos Santfis Pirçs, viço-
presidente.

O direclor-prcsidente, Alberto
Saraiva da Fonseca.

.0 .escrivão, ÍFirinino 'de Canlua-
ria.

PUliÇÕES A PEDIDO j

OÍSoo 9,300

s.'$300 :-$300

2i$300 ..1$300

iC$ioo iG$ioo

soÇoboVa 20$900

:5$soo _3$30o

2$íooa

r$Soo a

.i-?noo a
sSfíoú a

3$ooo

3f300

3ÍÍOO
2S800

-5í>ooo a rrj"Çooo

ifiíooo a 3o'$ooo

_.G$òoò a 3p$ocò

Kilo
o?ooo a i_!$ooc
9?ooo a iíçüoo

Kilo
Não iia
X;io lia
Kão In

Cer.ío
4Írroo a 4,300

Nothinács
Dilas cstitaiiceiras. 11SS000 a iioS-oo

1'AltINHA DE MANDIOCA 
°

De Porto Alegre:
Especial , » , 34Çqoo a 3j$?ooSSS400 a 2t)$8oo

3_r$200 a 33I200
Não lia

¦ i_S$góo a 19*600

Practratla . .
Fina ....
Grossa . . .* i)c í,;.2iiua:
Grossa. . . .

PAuixiiA ni: tkk.ó
(Por s.-.ccos de 41 kilos. preç-s li-

quidos)
Moinho Ittgtcz

Iluda X;:ciünal . .
Naciorin!
Brasileira

Moinho Fhtíitiitctts
Kspecial ....
S. Leopoldo . . .o. 

flíOínlio SíiiI.i Cr;
Pérola
Santa Cruz . . .
Paiilicca

1-K1JAO
Preta

De Porto Alcsrc .
Dio., Hc.n tia terra
Dito idem, de Santa-

t;i Catharina . . iSS.íoo a 2,í$.ioo
Dito manteiga, . . 33S300 a 40S000
Duo dc cores div. 2.í$.íog a .io$'j_o
Dilo 1:....a.inho . . _.i$;òo a r,i$ooo
Dito amendoim í . 20?700 a 3ÒS000
Dito branco, iiicm 3ÓS700 a 40$obp
Dito vermelliõiidcra 16S7Õ0 a soSooo
Dito enxofre. . , 24?.;oo a 27*300
Dito. branco, es-

tra...E._.ra, . , . óoSaoo a ro$ooo
Dito. frâ-diiitio. idem üj<5_>o a 66S100

ri.'M(i
Futno em corda
Kio Novo:

Especial. . , , .
Regular. ....

Sul dc Minas:
Secunda
Primeira
Terceira

Gfjyano:
Especial. .-.-».
Regular 3 , , , «

..oSopo aq$joo
ioSooo 195500
iSSooo i9;òoo

20*100 20$SOO
iqSooo io.aoo
iSijooa 18Í500

20S000 2o$5oo
10S000 103500
J-$oü'_ i3$50ò

100 lólps
aoSooo _6$"oo
íqSooo 25S000

s.lf;oo a

35$oóò a

33$òoo a

37$ooo a

r.iS.2oo a
sSjjoo a
27$ooo a
21$7"0 U

I$4C0

(jo$ooo a
1Í200

ií8$bòò a

n$ooa a

dí.íoo a
17SO50 a
4SSono a
nisso a

C$300 a

t$-oo a

,T.iO$ooo a ,

S.1S0 a
4_$pob a
i8$ooo a
3$20Õ

330$ooo a
SSco a

3_!$QQÍl 3

2.J$000 a

$330 a

J4$.'po
33?ooo

33?ooo

37$ooo

24$2lO
2»$S00
27SOOO
23$,-00

.|3?000

20$OOO

i8*oop'

6$3oo
l8$ÒQO
SO$ooo
i:$ooo

2$,-00

i$Coo

505000
iSSooo

330$ooó
I?100

,|o$ooo.

2;,$)oo

$330

Por Irilo
1Í60
Iv_üo a

i$ooo a
i S *oo a

S.-o a

aSooo a
I?=J0 a

1^700
I$300

:>too
iÇ.ipo
ÇSoo

MAHVriJIÃS
VAPORKS KSPKIiADOS

Ku. da Prata, "ii. Victoria?. .
Gullicraburgo o escs.. "p. Christo-
pliõsen"

Llverpoõl c escs.. "Rcnibrant". ,Portos do sul, ",\5;u"'. .
Rio da Prata. "Toiu.-.so di SavoiaV
Hio da Praia. "Mossorú". . , ,Nolfolli c escs., "Afaguãrj1" . .Portos d» norte "J.-.culiy". 

, ,-Sova York "Kronbari!" .'. .
NOvaubrf:

Por',03 do norte. " Jlaranliãò". ,Santo.-, "Rio dn Janeiro". . . .Nova Vorl:. ".Minas Cer.....-". .Inglaterra c (íc--.. "Urina". , ,Portos do sul "Sírio"
Inclatcrr-i e cs:;.. "Oriln". .' ,Dondcos o c?cs., "M:i'tc". . . ,Arasterdam c e-is., "Irisia", . ,Nova Vorl. c escs., "Verdí". .Rio u.i Prata "Luizíana".
Portos do norte, "rara".' ,'
Inglaterra c esc;., "Dcmerarsi"; '.

VAPORES A SAIR
Montevidco c escs., "Ruy llarljo-

sa . , . , 
Rio da Prata, "Planeta". '. '. '. '.
-Nova York e escs.. "R. Victoria"
Laaruia e escs., "Anna". . , .Recife c cscí., "Iussuce". . , .1 ortos do sul, "Itagiba"
Portos d-j sul, "Itatiba"
3>áhia e Pernambuco, "Assu"-. .Gênova c escs., "Tomaso di Sa-vou*
Kova York e escs., " CanioensV,'
Rosário e escs. "Cubatào". . ,bantos "Purús", . , .Kova York o escs.. "Acre". . . 

'
Laguna .• esc;.. "Mayrink". , ,liavre e cscí. "Tu-'y"

Novembro :
Portos do norte. "S. Dourado"
Porlo.i do sül, "Itajuuá". . .Santos, ".lacriiiy'' '
Rio da Prata.'"Anna". .' .' .' )Xova York e escs.. "Rio dc Ja-.neiro" , . , .
ll.-.ceió c escs.. "Capivary"'; ', '.
Ca laò e escs.. É*0rita"
Pelotas e escs., "Itanacy":
Caravelas c escs.. "Arã.--
Rio da Praia, "Maltc". . ,Rio da Praia. "Prisia". . .
Araciju' c escs. "Itaitub..'
Natal í; c-cí., "Itapcmn'', .
Rro d:i Prata. "Verdi". . .Portos do norte. " Jlaranliâc
K:o da Prata, "tuiziana". .

Gottas Virtuosas dc Frrc5'
,. ," ., to Souza.Curam hcmorrhoides, males do meroovanos. urma-s c n própria Cystitc.

11 ~KX_» » m-,i

0 sr, Galopas Indefere
O inini-.tro da Fazenda, ;'i vista

do parecer da directoria do sen
Rabntete, indeferiu o reouerimeh.ic
dc- Antônio da Silva Pinheiro &
C„ pedindo pcniiisíão para imiti-
lizar 03 sellos de mercadorias na-
cionaes c estrangeiras, nuc emir-.-
ram para Ctiritvba por intermédio
dc Mathi.s _ C, de Parr.nagu.i,

CO.MICIO COXIRA AS
CAIXAS WK ri3«VSÃO

OS SÓCIOS DA CAIXA MU-
TUA DÜSEIA-M SU'A FAI,-
l,liNCI,A 'E A ACÇAO EENAW
CONTRA OS .a5.\1Ii.\ISTRA-
DORES RESPONSÁVEIS
Do noticiário do "EanfttUa", dc

homem:"Teve lognr liontcm no cinema
Congresso o comício dos sócios da
Caixa Mutua de Pensões. Muito
antes da hora fixada paia a rc-
união o cinema rçgórgitava do
gente, c principalmente de polires
operários entre os quaes foi fácil
aos organizadores da Mutua re-
criitar grande numero <le sócios.
¦Aberta a scisão, o dr. Unido I'a-
iiigliçtü propoz c foi acclam.iclo o
seguinte Conselho dc presidência:—, Sante llertolazzi, Pedro Wein-
grill c «Miguel Iittcareli', O presi-
dente fez lér numerosas adiiesões
vindas por intermédio do "Fan-
fulla"; do Rio de Janeiro, cujos
sócios requerem a fallcncia da
Caixa; de Piraju' e Casa 'Branca;
de onde sc protesta contra os
actuaes dircctores. O sócio Fran-
cisco Mcrola, cm nome de um giu-
po de soeio?. declara adherir , e
espera que da união dc todos sc
obtenliam os meios necessários
para iniciar uma acção judicialcontra a Caixa Mutua. O dr. Pa-
íliglietti expõe os fins d.i reunião
cm belias phrases, Faz a historia
dos, embrulhos da Caixa Mutua dePuniu, demonstrando que a de São
intuo, obedecia ás mesmas nor-
mas c eslava, poií, destinada i'0
mesmo falai epílogo. Expostas as
condições: actuaes <las Caixas Mu-
tuas de Pensões de S. Paulo, con-
(tíoes.que fazem prever imminen-
tc c, desastrado fim, o dr. Pani-
Rliçlii, concluo por invocar solici-tude c concórdia d
parte dos presentes i
nomeação d

acçao por
propõe a

e um comitê que possaagir no menor prazo possível, rr-tando a Caixa cm condições evi-dentes de dever cessar os pana-mentos de um momento a outro
K! I), accrcscciitando, que í uc-cassaria agir imhicdiátamcúL

a fallcnrín ,la C-1'\'4¦EVENTUAL 
ACÇAO

uahV

requerer
COM A
PENAD.

1'nla em seguida o dr. PedroNpschesi que insiste cm otio énecessária a maior energia c agirde modo que a acção judiciaria
po.Sii eslendcrrse não só á acção
penal, como __ seqüestro dos bensdos administradores delinqüentes.
ralam cm seguida diversos-sócios
c entre elles .o sr. Eugênio Uon-aolo, que declara imiteis os comi-cios_ c propõe que se proceda a umaacçao .directa. Fala também iimbrasileiro, o sr. Lopes. q„e pro-segue lazendo interessantes con«i-derações sobre o modo pelo oual101 administrado o patrimônio 

'so-
ciai. collocado cm terrenos e ini-moveis sem valor, vendidos á
5í?.?iiHlil:,i. V°v 1"'°™* elevados
PEI.OS MESMOS ADMINISTRA:
DORES D.-\ CAIXA QUE'POUCO
¦ _^5ÍÍ_0S ''AVIAM COMPRA-
DO, POR PREÇOS IRRISÓRIOS.
Vanos outros oradores apoiam aidéa d;. uma commissão provisória,
pé fica assim constituiria: -— srs.
Sante-Bcrtqlazzi, Pedro Wejngrilli
Miguel I.ucarelü. Antonio-Scavonc
e .Nicolao Uaglini. ¦ -'

Delibéroü-se so'ieit.ir a adhcsão
de todos cs sócios do interior do
Estado do Rio c dos outros Esta-
dos c ficou estabelecida, como sede
uo .Comitê, o cscrin>orio dos advo-
ganiu dr. Pedro Noscliési e dr.
Cuido Panighetti e guarda-livros
C. Maradei. -Podos os sócios pois
que queiram adlierir ao movimento
de protesto devem dirirrir-sc ao
eseriptorio acima."

Este movimento geral dc pro-testo e devido "¦;• facto daquella
Caixa estar ¦; "'"-rio apenas s$oóo(le p'r.s- ¦ ' 'i 

;,,-,.; .ç;;1,s r'oc:„St'""." '";'"' ' Providencia, outra-n;úes, com sede nesta
capilal.

fDo Es
outubro.)

ido S. Paulo — ;
(G-

t de
343)

Venho, nc'o campo da honra e
da; dignidad perguntar ao sr.
j.rito & C. cnnstructor de obras
á, rua Go?n,:s Carneiro n. 107,-se
sim ou não está resolvido n pa-
;;ar-me, «as passagens do pessoal
que no mez ide .-leosto próximo pas-sado contratei e paguei com sua
autorizai-;",! nara a estrada de ro-
danem de Mángaratiba a S. Toão
Marques.

A pergunta precisa resposta,
nesT- mesmo jornal, 110 prazo de
; dias.

Rio de Janeiro, 25 de outubro
de k.i(1.

Seu feitor
.Domingos Silva.

(J5-63-

P C..SO DO IHIU-UÓ
rHKNIX

ilístc facto, que deu margem aa
desabafo da literatura ik- reniprêsii-
rios iiitellccttiaes e uiícitos a' -irucs
tlc peças rligeiras, na.i toi contado
ao publico com a lisura c a calma
que ;st fazem iiccess::ri,-,>.

Em tutlo isto, eu que sou a vi-
clima; desaba sobre mim :. ealili-
naria e sou apontado como o unico
autor dc desmoronamento do grau
de iriiauo do resurgimento do uio
falado Theatro Nacional. O que ha
de verdade e desafio fluem conteste
é o seguinte:

.Eu arrendei o Tlitalro Pheni.t
com o intuito nriiural de auferir
resultados que QQn.pensasscm oi
sacrifícios tle meu capital, íazeiirio
ali funecionar companhias.

Por essa oceasião suecedeu, c
Ioda gente sabe, haver uma desin-
tclligencia entre o Theatro K-
queno ,q- a empresa do Trianon.
A pedido dc um meu protegido,
cedi o lheatro e ainda emprestei
um conto de réis jiara que n.i fun-
ccionasse a companliia, E' mister
dizer que por alguns empresários
fui procurado para óccüparcm o
Phenix. Já linha o propósito iir.nu
de amparar us aliudidos nioçoa que
se propunham á montagem Uc jk ¦
ças, que, certo, iitlraiiiain o pu-
blico, formando uma corrente íii-
ine de fteqtiencia. Mas o publico
não correspondeu ao appello e na-
luralniente teve .motivos para o
fazer. Não fiz contraio algum,
mas entendi de meu dever, coniii
Brasileiro, nffagar a realização de
uma idéa que devia vingar exito.
O Plicni-x. esteve á disposição do
Theatro Pequeno cerca de tri s
mezes. Fiz as concessões possi-
veis e • durante esse período o"déficit" foi grande, meu prejuizo
é de cerca de vinte coutos. .\ão í
apenas uma allegação. Ficando á
disposição dc quem interessar pps-
sa os meus livros coiíimerciacs ri
lativos a este caso. Do seu exame
se evidenciará a verdade que affir-
1110. Não so pódc admiliii- qtu- por
amor á nrle eu :c'oiiseníisse, inde
íinidamcnle, a ter prejuizo.

O que é irrecusável é que o
Phenix esteve exclusivamente ás
ordens do Theatro Pequeno o este
sem o bafejo do publico seguir.-
mente havia de soíírer os cffeitos
do "déficit". Como então um dos
enmrcsarios alludiu á renda bruta
de 33 :ooo?ooo em setembro, como
affirma. uni de 8611? directorc.-,
quando ainda agora me solicitara'.::
3:900^000 para.pagaiiitnto de ar-
ti-tás c sceuarios! lia quasi uu:
liicz rcelauiei a entrega do Tina-
tro Pheiiix. Desde o di/i 6 deter-
minei que fosse o edifício desoe-
cupado no dia 24 do.corrente, por-
quanto era meu propósito fazer
estrear ali jio ília 26 a celebre
transformista Fátima Miris. Pedi
ram-ine os empresários para repre-
sentarem dc 20 a -4 do corrente
sem as despesas do aluguel, luz.
etc, e cnlão na noite deste ultimo
dia entregariam o mesmo, proles-
laudo então sua gratidão por ha-
ver eu accedido no pedido. Accedi.
Chegando o dia marcado, qual não
fora a iliililia_stirprcsa quando ai-
legaram não pretender sair do
theatro, senão pela força!

l.svniraiii-íe os protestos de
muitos agradecimentos que elles
me -, fizeram pela imprensa c dahi
a série dc -exageros dc phrases com
o intuito dc preparar ao seiitihien-
to de indignação contra mim è pre-
parar, utitrosim o animo publico a
seu favor com scenas de effeito,
mas, muito .conhecidas da platéa
cá ifóra.

O argumento mais forle. mais
dramático era que iam ser dcsalo-
j.idas para dar entrada ao jogo.
Argumento, sem duvida, sem liase,
pois nenhuma providencia havia 111
tomado para a installação de club.
Não tendo esses senhores jiroce-
dido com a lealdade que era na-
tural, usei ,'dos meios ao meti ai-
cance em se tratando de salva-
guardar meus interesses,

Rcqiieii ao exmo. sr. dr. juiz
da Ia Vara Civel mandado de mr.
mttcnçãn c posse que obtive. Dan-
do trato á imaginação poética e
ainda uo propósito de armar cffei-
to foi o caso contado á imprensa
cm tom enérgico de viclimas es-
poliadas e os incrédulos insistiram
cm acreditar que tudo aquillo era
verdade e ru algoz, dc tão "iiiim-

cenles" victiíu,is. Entre as inver-
(lados, unia npparcce que não «e
pódc atlmitlir e alé provoca riso.
li' quando se referi: á visita matu-
tina que fiz ao theatro com meus
companheiros, e ao desappaícc.i-
mento de objectos e jóias que as
artistas -íaviam ali deixado! In-
feliz lembrança essa das jóias I
Pois é crivei que as actrizes ti-
vessem deixado jóias ,.tios cama-
rins? E' falso, absoluianiente fal-
so: apenas estive á porta do thea-
tro ás d 11_ da manhã para or-
denar ao meu empregado que de
lá se retirasse e comsigo guar-
dasse as chaves do edifício. Não
¦propuz uma indemnização de qua-
tro contos-c. nem o faria em hypo-
these alguma.

Não embarcarei nessa nem cm
outras transacções. O sr. director
do Theatro Pequeno tem unia
grande, vantagem: é jornalista,
poeta imaginoso e verboso. Não
lhe é diífieil entrar nas redneçõe.
e elle,próprio escrever as noticias
sctisacioiiacs, como 'tem feito cm
torno deste caso, que vae desappa-
recer 1105 bastidores da rua. Acre-
ditam-11'0 os collegas de imprensa
e dahi o coro contra mim.

E afinal, eu é que sou o alvo
dc tátlta pedrada.

Não me pesa na consciência n
falta de ter contribuído para mais
este suceesso do Theatro Pequeno
ria sua vida já tão cheia de eu-
crenças:

O Phenix não se transformou
em casa de jogo. mas acolheu •'•
transformista Fátima Miris, qu<
vae continuar a sua séri:- de trium-
phos e de casas cheias que não lo-
grou o Theatro Pequeno.

DjAMtA MoREIltA.

Rio, 26—10—016.

AXTIGAL DO DR. MACHADO
E' o melhor remedio, por v'.i

gástrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

MTAXliUY — A MATRIZ
OS nroooSooo

Em-idc fevereiro, sua etninenci.i
o sr. núncio apostólico mandou
gastar na construcção da noir-a
inairiz onze contos de uma capelhi
filial, que possuo mais dc trinta
e tem uma renda annual de ura
conto, c muito.

S. ex. o sr. arcebispo expedia
o respectivo excquàtur em -.'5 dc
mesmo mez.

Essa ordem, que não é cpndiciò-
nal, nem facultativa, não foi ç
estou convencido, não será_ ciúu*
prida; porém o povo mineiro fi-
cará sabendo que em Pitanguy-
burlam as ordens emanadas das
SUPREMAS' AUTORIDADES DA
EGREJA.

Pitanguy, i.S de outubro de 1916.
Francisco' Theodoro Miíxdon.à.

(R-1965)
~«---3--_3><__>*-> DCU-1"

Tendo os abaixo assignados lido
no "Jornal de Noticias" da Cabia
um artigo caliimnioso ao nome dc
d.-Amélia, achiimo-iios no deverde
desineiitir perante o publico cm
geral tudo quanto foi dito em (ai
jornal, proiaiUo assim ter a mes-
ma residido aqui durante muitos
annos. onde. tem residência pro-
pria á travessa Martins Cosia mi-
mero y. Encimado, c só ter W-

to o bem c a caridade, tendo, ao
partir, deixado muitos crentes t
amigos que, anciosos, esperam sua
volta; e se ila Bahia, onde resi-
de actttalmcntc, não teve cremei
para o desmentir, ella sú é suffi-
ciente para fazer conhecer a ver-
dade que a enaltece; tal caiu-
ninia a não pôde alcançar. 110 nos-
so conceito e consideração; pro-
fossamos a mesma seiencia Espi-
rita c não nos envergonhamos de
ser testemunhas da verdade c con-
fossamos contrictos c gratos n
quem muito devemos.

Pela verdade e dever,
Manoel Santiago, Agenor d,

Oüveira, José Peixoto, Antenor
de Oliveira. Antônio Martins, Mh
nc-el Pereira. Sras. Uufina ihi
Costa. Mideiiiia Martins, Magdalena Prado, Étélvina Saraiva,

(R 516.
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y4 Álvaro da
'F.sláem festa-o* lar do nego

cianlo..dcsía..praIça, cujo.nome jencima'estas Unhas, 'Ligado'
.pelos ímis estreitos laços..de.
amismie a Mão ttistineto ca-'
valheiro, faço ^ los para que
se rçpitaiivm uitas datas iguues *
em comparihia^c suaíExma..
esposa e íllhiis.

-Rio, 28 de Outubro de 1916.
ALldíEDO-DK Aü_L_ VKDO
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CÂSIV R. U1?0<M3AYI.f4A

UMA NOVA FONTE DE
ENERGIA

Nestes últimos annos a clcclrici-
Hadc e os agentes physicos tem
muitos adeptos. A radioatividade
idinlgumás águas mineraes tem .çm
scu favor a novidade. Sao muitos
os remédios novos provados e logo
abandonados para lutar contra a
vida moderna. ¦Não^haínada|^ue
valha tanto como o FIíKKUiíma-
VAIS, cm gottas concentradas, e
uma fonte de energia que nunca
engana.

/UMrt
Um seu amigo sincero, feb-

cltii-o pelo seu aniiiversano m-
t alicio, fazendo votos, para <l«-
sua Exrha. familia reveja esta
fclin data por imilitos annos, ,

Compartilha do .grande . judI-
lo o «mpre grato M,.MPo
ÜS-05) MANOEL NUNES

MEMiE. MATTOS
.MANICUKE ;• .

Para senhoras o cavalheiros —

Quitanda, ?4. ¦ 
u M

irOHMlÕIDA MBR1XD
("i miico exterminador das for-

tiiigas, Meriiio & Mauij', rua da
Ouvidor ii. lé.l.

lt. S.
Club Cyiiimistlcp Portuguez

Concerto e grande baile corante
inurativo do .tS" amtiversarip, cm
31 de outubro corrente.* 

.V entrada dos srs. sócios será
com o ingresso fornecido pela sc-
cretaria, mediante a apresentação
do recibo do mez de outubro.

A directoria chama a attenção
paia o .aviso còllocado. ua sidede

' 
Traje de rigor.. — Humberto

Taborda, 1" secretario. ,.

JU.MAiNDADE DE S. MICUIEli
I) ADMAS DA MATÜ1Z DH
SANTA DITA

FESTA DO SEU ORAGO, O
GLORIOSO AUCHANJ.0 SAO
MIGUEL
... administração desta Irmandaj

de faz celebrar na matriz dc'Santa
Rita; no próximo domingo, 29, a
ieslividade dc seu Ora.go, com a
iiabilual solennidadé.

A's 11 horas será cantada a
missa pelo rev. capcllão da' Irnian-
dade, padre Antônio .Romualdo da
Silva. ., :

•Ao Evangelho subirá a tribuna
sagrada o orador rev. padre José
Maria Mcitdes. Nessa oceasião
exceular-sciá a primorosa Ave
Maria", do padre Pictro Gozzini.'

A parte musical está confiada a
direcção do professor I.iiiz Fe-
diosa, que sob sua regência fará
(¦.secular, por cxclillcnics c babeis
jirõfessorcs, o seguinte program-
ma: „¦¦'¦¦'"Prelúdio religioso , para instru-
utehíos de arco, do eminente niacs-
tro ¦ O. SaintJSaeos "Le lJelugü ,
segíiittdo-sc a religiosa ".Messc Ua-
vidica", do. notável compositor sa-;
cro Don I.,orenzo 1'erosi.

Gradual "ilencdicite :.Dominum
pmncs Augeli", de I,. Talcsltconc.

"Credo", do mesmo compositor
• íacro Uoii I.orcnzo 1'erosi c pelo

"Offcitorium" a Preghicra 'Caro

Mca", do maestro G. Capocçi,
"Sanctits", "Bencdicvus" e

"Aginis Dei", de Dou l.orenzo
1'eros't. .,

A Administração . convida os ir-
mãos, Associação da Matriz c os
fieis cm geral para assistir esses
netos religiosos cm louvor do 01o;-
rioso S. Miguel. — O secretario,
José Caetano Alves Junior.

Venerais, Irmaitüade tle
Hossa Senhora da Penha
de Franga, em Irajá.

(CIKAXDE FESTA
:E-DOMARIA)

(QUINTO E UI/IIMO
DOMINGO)

A tradicional grande -festa
o Domaria ú Capclla dc Nossa
Senhora da Ponha .será cucer-
rndn 110 - próximo > domingo :29
do corrente, com us seguintes
netos religiosos :

Serão celebradas missas ás
'.7, 8, O, 10 o 11 horus, aoom-
IKinliiidiis do liuimoiiium pelo
dlstlncto maestro Antônio Tu-
vares, iprpstiiiído-sò por ,.devo-
ção, diversas ovinas, senhoras
e senhoritas a cantar :

Nu missa das S horus, dona
Evelyn do Queiroz lMiz; nn
das,», a senhorita d. Hutli
Vasconeellos; na das 10, dona
liiuira" Moreno o na dns 11, o
mesmo grupo de senhoras c
senhoritas quo i tem iibrillinn-
tado o. coro durante o mez das
festas entoando hosumius á
.Maria Santíssima.

No. coreto, em. frente á Do-
iiiitiiit, a banda ildii "Ucntr»

Musical -Eliimliionse", tocará
escolhldiisi peças com que fará
a despedida dos festejos, .0
encerramento das grandes
festividades.

Ainda uma vez o Tenente
Madureira apregoará em lei-
lão bellas prendas e julus, para
osso fim recebidas de e.vnias. I
irmãs o devotos. !

A Adiiiiuistriição estará nn
(Egreja e na Roniarln, não só

pára attender aos fieis romei-
ros «íitülforem cumprir suas 1
promessas á Santíssima Vir-
gem, como tambem para dar
cxplleaçõcs aquelles vie «lui-
.zereni fazer parte da nossa
instituição.

'De .ordem do caríssimo ir-
,inão ;Juiz, em nome ..da Mesa
.^Administrativa, aproveito n
oceasião para agradecer 11 lo-
das as autoridades federaes c
municipaes, 11 sua coadjuva-
çãt» e reaes serviços .prestados
¦na: manutenção -da ordem, na
•Egreja o suas dependências,
'durante ns grandes 'fesilvida-

tles, em homenugeni á MUa-
.grosa Seuliora da lfc-nhn.

A .Leopoldina Duilwny, fará
correr em suas linhiis os trens
necessários para fácil coudu-
cção dos fieis romeiros, afIni
dé quo possam estes cumprir
suas promessas 

' á Santíssima
.Virgeiu. '¦¦ ;

dilo do i.TaneJio, ,27 de ou
tubro dc 1016. — O Secreta*
rio, JOAQUIM DA SILVA
GUSMÃO EILIIO.

O LOPES,
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias eofferece-ma:-
ores vantagens ao publico.

Casa .matriz. Ouvidor 151;'
Quitanda 79, esquina da Ouvi- ]
dor; i° de Março ;S3, largo,do
Estacio dc Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua p
15 de Novembro 50, S. 'Paulo.

TRAÇADAS MARINHaS
fENTUE OUV1I) OB -E HOSAIUO)

LIXMADO NORTE
¦ O paquete

Sm 1 Ooursdo

«O QUADRO*
Resultado do hontem:

Antigo. . . Gamcllo
Moderno . Tigre
Rio. .... Porco
Sultcado. . Elcphanle

-Variunles
GO—ií»—03—43—91

.llio, 27-rlO— 016 11529o
1

Lm

Americana
840

nio—27—10-1016 J

LálflBBUU
192

mo-27-10-010

Sairá quarta-feira, 1" de
novembro, ás 12 libras, pari,
Victoria, Hahla, Maceió,--Ke-
ciíe, Cabedello. Kalal. Ceará,
Tutoya, Maranhão, Pará. :San-
tarem, Óbidos, ¦ Pariutins. Ita-
coatiára e Manáos.

LIJÍUA AMERICANA

O paquete

io de Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14'horas, para Mova York,
escalando em llahia, Kecifc,
Pará e Sun Jtian.

L1SHA DE'jLA0U3SA
O paquete

MAYJ-UNK
Siirá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois' Rios, Angra dos 
"Ucis, Páràty,

Ubatuba, Caraguátatuba. Villa
llella, S. Sebastião, Santos,
Caiuuiéa, Istiapc^ , Paranairuá,
S. Prânciàco, Itajahy, Floria-
nopólis c ^auiiiiá.
LINHA DE SEllGD/E

O paquete

Sairá quinta-feira, 9 de '
novembro,. ás ifi horas, para !
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, 1». Areia, llhéos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Recife.

AVISO — As pessoas que ;
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber pássagei-
ros, deverão solicitar cártõés|
de iiiüreisu, na Sec;ão do tra-
íego.

Ternos para rqpazes a SüSooo—SSSooo-ío 309»oo
Costumes dc brim <\ 128ooo — e 159o.o.o

Temos pura homens a a»15«»oo —.39§ooo —45gooo
o 50S000

fazenda e feitio no ritjor da .moda.
Torno de Tusssor a -960000. rannn

•Cosliinic branco a 158QOO.

stioxTF.iasB soas .mxHsoxxs^â.s
l«OS»oo -r UOSooi» - 80S e 10OSooo

ULTIMA MODA em tecidos do pura lã para tornos sob
medida.

IOSSooo o SOgooo —Ternos do brim de linho Tayllor
e Il-J.

Officina de curte dirigida pelo conhecido conlrameslra•Pereira.

Es»a casa nüo tem filial Kão contundir cornos imitadores

liilll
.IN.TERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES.

MALEITAS.-etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Fioriano — 173

Tel. Norte, 4013
4-41 J

Bandalheiras no jogo !
Quem não quer ser roubado,

quem quer conhecer os Iciicí -para
só ganhar, compre amanhã, de tar-
de, por Coo réis:

IJANDALHEIR.VS NO JOGO! |
(M 5"S

iLUGA-SE

Aguiia üe Ouro
.520

r,-i-,-i-20
rtio—27-rio—yio

O predio da rua Camerino 42.
Tem grande armazém c sobrado
todo restaurado de novo. As cha-

fl r>207 ves estão por favor 110 armazém
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da-ladeira Madre de Deus.
AIiir.i-sc barato.

Propaganda
324

llio —27—10—010. II 5

AVISO
K. F. C. IJ.

abaixo assignado, praticante
!o de coiiductor de trem,

O
addi
declara que d'orá cni deante pas-
sara a assignar-se Francisco _ Ri-
beiro .Machado Junior. — Fran-
cismo Machado Junior. li 4')?°

GOTTAS ESTIMULANTES

Pensão Mineira
K' com prazer «pio convido

.1 V. lí\". par» visitar o meu
estabelecimento denominado
"Pensão Mineira", á Avenida
llio .Uranco 11. 15, sobrado.

Possfie esta pensão cuafor-
taxeis aposentos elejrnnleiiien-
tu ínoblln/is; lavatmios com
agífa córirnto cm todos os

nuartos, banhos frios o «iiien-
tos, luz electrica o telup.lioiie,
(««71), Xovte). Alnun>) òu

jantar l!jl500. Diárias de Giji
e e$000.—Lauro de Sá.

(M saoii)

Bota Fluminense
109, Rua Marechalfl:iiano,IÍ9

Canto da Avenida 1'assos

ULTIMAS~
NOVIDADES

EM CALÇADOS
FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

HL^iS^EBflBS
PAU A

^fpr^^TzB

<S^9

.tss>

E' O UtlICO PREPARADO
COMO EEEHCAZ NA CURA

QUER
Depositário: Drogaria Berrini

RUA DO HOSPÍCIO N. 18

ATE' IHOJE RECONHECIDO
DA IMPOTÊNCIA, EM QUAL-
PERÍODO.

(JíiS-0

tT.

A' 1'IDAÇA
"Vasciriionto & Fontes

Kieólau Nasc.incuto e Augusto
ile Souza Fontes, sócios conipoj
iicntes da firma acima estabeleci-
da á praça da Republica n. 190.
cMiiumiiiicam a esta praça e a seus
amigos o freguezés que, por mu-
mo accordo dissolveram enwii ue
agosto p. passado, áquella fuma.
«•ctirando-sc o sócio Augusto üe
Souza Fontes, pago de todos os

.-seus haveres e exonerado dc qual-
quer responsabilidade, para com ti

praça Ae conformidade
eriplufa publica a

1 ile setembro p. .p.
Rio de Janeiro, .25 dc

dc 1916.
Confirmamos a declaração

pra — Augusto da Souza h
— Nicolatt Nascimento.

11. O.OAS-omiAS
rruuiiicAS

De ordem do .sr. presidente,
convido todos os srs.. associados a
comparecerem á assembléa geral
iofdiuariâ, no dia . 30 do corrente
para posse da nova dircetoria c
prestação dc coutas.•Rio d- Janeiro, aS de outubro
de 101O. — O i" secretario, .-iii-
lonió, Dãrio à;i Silva. (J 5-37 i

730
llio —27—10—«MG M;o27

Caridade
977

M"f)«ijU-IO

Fluiríineuse
8703

Jil 5374

Operaria
3.28.B

M S375

PADARIA
Proprietário, dispondo dc um

Rrande arinazcm com forno, aluga
com contrato ou ..associa-se - a uni
pratico que tenha itlgiim capital 1
informações, rua Darão de Ubâ

n. 1'0-j; H <I!>SS

BANHOS DE MU
Alttfxa-sc cm raqueta uma casa

completamente nova com duas
salas,-tres quartos, cozinha, etc,
á Praia Comprida ri; 11, por seis
mezes, por ízoÇooo mensaes.

¦(R500S)

CRANDES SALDOS K.U TODAS AS SUCÇÕES A MtEÇOS
SEM 1'ItEOKDEM'ES

COFRES
Americanos de O. V. S., _sob o
11. 11.207, são os mais aperfeiçoa-
dos contra fogo c ladrões; tam-
bem facilita o pagamento; u rua
de S. 1'edro 11. 180, animem,
próximo ao l>:_do_Cnpim...(M joúo

XÀnÒPE ADSTIIIXOKNTE do

QU1XA, GASOAUliilIA ü
SIMAUUUA

Formula ile K. cio Brito, ila
riiarnmcia Itnspail, appvpva-
da pela Iuspectoria de Hy-
gieno.
Kcecitado 'pelos r,ni3 aualisaaos

meilicos contra as aiíecÇücs do tu-
fco gasiriViiitestina], principalmente•contra as diarrliéas rebeldes acompa.
nliaibi de eólicas, dyscntcrias ;.ej me-
senterites, diarrliéas da (Iciitiçao e
das convalescenças das febres igra-
ves e das • moleslias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhosas curas.
1M01I0 de usar : veja-se no vidro.

PRISCO) 3Ç000. Deposita — Dro-
gãria Pacheco, rua dos Andradas 45,.
Fabricai pliarinacia Santos Silva.; »•
rua Dr. Afistides I.obo. 229, 'iel.l
1..Í00, villa. Uio dc Janeiro.

Variantes
C3-S5-77-21-.01

Hio-27—• 10—91b "IM R7

A Orusei»1^
669

nio, S7-10-916. J 52S7

Uio-

ABBEftL.
093

-27- 10—016 ,1 52S3.

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marqi.ez dc Abrantcs,
26. Telephone Sul 151. (B Soo

lA CURA M i
SfPHILISl

Ensirià a todos um meio g
de saber se tem sypliilis..a
adquirida ou hereditária, in- H
terna 011 externa c - como-S
podem cural-a facilmente, g
em todas as _. manifestações S

e pcr.iodos. Kscrcver: Cal- y
.va Correio, 16S6, cnviaiid» 'm

sello para resposta. 'R

MiiiiiBiaiMiMiiiiMiiiiaiiMiiaiiiiíiiiBà

BMC0 LOTERICO

com a
signada cm

es-

outubro

R

su-
lies.
•I"97

AO eOMJIElVOlO
1)0 INiíEIUOK

Pereira, Aranio & C„ estabcle-
ridos á rua de S. Pedro il, »;,

• Casa Ilorlido Mbinz. avisam os
seus clientes do interior que o sr.
Liiiz Ribeiro dc Carvalho ha minto
tempo deixou de agenciar para íl
sua rasa, e que não tomam a rc-
spotisabilidade de pagamentos que
iio dito senhor sejam Unos.

IRio de Janeiro, 27 de outubro
de 1916. O 5-'3'J

A' WtAÇA
IJu abaixo m ii.tn.ido, Manoel

Joaquim lícrrcirá dc Uarcçllosj
faço seiente a esta p riça c á dd
interior, que, tendo •!¦.-olvido a
firma que girava nesta j.-aça sob
a razão social de M. lurccllos
& C, em data de 10 de n..to do
corrente anno, como prova ¦) re.
aisiro da cxma. Junta Coiiiucrr
ciai, sob o 11. U4 .íiíi(">, de '•" ;1.Ç
maio do mesmo nnno, .'iSSuniUiilJ
dessa data em deante todo o actno
c passivo da cxtincla firma, pj>-
sattdo a assigiiáwnc por abre-
viatura M. Barcellos, .contintiaiido
com o mesmo ramo de negocio, a
Estrada Marechal Rangel n. e.|3 !'•
e rua Cândido Dcnicio 11. 93, »'d-
mitliudo nessa m
meti interessado o
llaslos. . . ,_

Coiúiiuiando sempre ao inteiro fq
dispor de meus amigo: ~

Madureira, 2(1 de
1 IJ 1 õ.

E. Rosário ,74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"
130 — R. OUVIDOR — 130

São as casas que offerecem as
maiores vantagens e garan-

tias ao-publico

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catiuga, fri-
eiras coinichões, etc, dcsapparc-
cem rapidamente com o uso . do
"Suorol . Preço 2$, pelo Correio
2$5oo. Kão se acceita scllos nem
esiampilhas. Vcnde-sc . em todas
as drogarias, perfumarias, pharnia
cias ti rua Urusjr.ayana 11. 66.
Pcrcstrello & l?i!ho e Avenida
Passos, 106. J 4.1.1a

Lustre para engommados
O "Brilho M;agiço"

tun cxlraordinarià. Juí
s.i, punhos, eolláriuho
quer peça de roupa

Casa mobilada no
Flamengo

Alugn-se unia toda mobilada, cem
coníotto c gosto, peito dos banhes
de mar. Ver c tratar á praia do l'b-
niengo 120, casa IV, das 10 as 18
hs. Teleph. 40SO, Ccnt. (S3'2)

sina daia como
Uériinrdo ! g

e freguezés;
outubro de

I AO MONOPÓLIO I
DA FELÍC80A0E |

| lJlTiUETES I>K T.OTMUIA3
ft Iíciiictteiu-se bilhetes pa-g*-í,i!0 interior iiiciliuiitc ifg
©.porto ilo Correio g

FItAXCISCO & C. §
1-1 — Riih Saclict — 111

comniunica
re a canil-

c a qual-
Endurece t

prolonga a duração dos tecidos.
Vidro íSuoo. Pelo Correio, 2$.

Não se acceita sellos nem estani-
pilhas. Na "A' Garrafa Grande"
rua Uruguay-ana, 66 e Avenida
Passos, 106. Em Nictheroy, dro-
garias Barcellos. A 4381

16$000
vcriiiziida,
moda,

16$000
niapis, com
lado.

18$000

lS$ e 20$, borzeguins
casimira .e-pellica «11-
artigos finos o da

e iS$ — Sapatos de
pelüca enveriiizaila' Ss
2 e 3 íivclinhas ao

RUA7MSETEMl,R01(il
iíOTEL rMIRAMAR

E BABYLONIA
leme, a 30 passos dos banhos de mar

RIJA GUSTAVO SAMPAIO, 64,
Telephone 972, Sul

Nesta.praia ideal ágitiun-se as mai1
límpidas e puras asuas do Distrieio
l?edcral I As de Santa I.uzia ou r la-
iiiensosão coiijcinnavcis para banhos
ao menor exame, pelo scu inthtmo
movimento próximo .das galerias d
esgotos do hosiiilál da Misericórdia e
ilo rin das Caboclas. (Ue-cvmienlo. of-
fieial de unia autoridade ao prefeito
do Districto).

Cur.vida-se a pessoa chamada
Lucinda do Nascimento a vir em]

a de sua mãe que ella está
muito mal. As pessoas que a ti-
verem cm casa providenciem para
que ella saiba deste anmmeio.

¦ü 5204)

e 2o$coo — Chies sa-
ipatos de 'pellíca ejiVcr-

niziida com uma íivclinlia 110 pei-
10 do pé c salto I.ttiz XV.

P.Çflflfl I0$ c .12$ -Sapatos 1 dc
stpvvv veUll(l0> ^ou, atiras no
peito do .pé ou pulsoira, artigo
moderno, custam nas outras ca-
sas 15$ c i6$ooo.

8$500 ioÇoop e i2Íooo, sapa-
tos de vorniz, vara sc-

nhoras, artigo modoriio, entrada
baixa ou com tirasno .peito do pé,
saltos de couro ou abo.

5$000

SÓCIO
Prccisa-sc de um com algum

capital, para uni restaurante, no
pavimento térreo, e comniodos
mobilados nos i" e 2" andares, «10
centro commercial; fazendo nego-
cio regular. Informações á rua do
S. José 11. 54, Io andar, jiala doi
fundos. \M 5272

Participamos aos nossos ficí-nie-
zes c ao commercio em geral, que
desde o dia 20 do corrente, dei-

de ser iiosso agcule vendedor
. Oreslc Ribeiro Zucelli, u.io

...., resprinsabilizatido por nenltu-j
ma transacção qiic o mesmo tífc-

lesta data em deante.

xou
o s

M.VfiXllSIA TAISA
OS DYSPKPTIGO.S

:vSPECI.\UST.A A IíI-.COM;VM 1"
M1ÍKDA EM COG/VR

DROGAS
Oi

ctttar v.es
Rio de Janeiro,

de icjit). — João,
I'abrica dc Café á

23 ue outubro
Ricardo' & C.
Pilão. Rua da

(M 4339)

Jffifl
OURO

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soecorro, coinprnni-sc c
pngriiu-sc bem, na praça Tiradéu-
tes. C|, CViiii Garcia.

17, Senador Euzebio, 17
Vendi
preço!

:n-;o niürcts
c condições

prcstíiçues; o
alcance dc U

(A .1432

Ilifilill
i?C--RUA.DO OUVIDOR--106

Filial á praça 11 do Junho .51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso 1 — .03 prêmios _são pagos
no mesmo dia dn extracçao*
FERNANDES •& C."

Tcl. 5051. NorteSanto Anionio, '12.

IfglcTollsiMt 
^

BODA BA fOfflM

"Unicamente aquelles que sc
áchttni constantemente ao lado dos
que soffrcm de indigestão, e dys-
jiepsia podem avaliar uileirameiitc
o mal qne occasioha o uso indcvi-
do de drogas c digestivos nvtin-
eiacs". E' esta a observaíno» que
íei recentemente um especialista,
aecresccnlaudo: "Ku quasi nunca
lecotumcndo o uso de drogas no
tratamento de perturbações digcs-
livas ou enfermidades do estorna-
HO, pois na quasi totalidade dos
vaso; tenho tido a prova de que a
causa determinante é a formação
exagerada de ácidos no estômago
< a conseqüente fermentação dos
alimentos. Portanto, cm vez dei
drogas, com.) anteriormente sc' 
usava por toda parte, reeommcii-
do invariaveXncntc o uso da ma-
Kiiesiit para neutralizar a acidez e
eliminar a fermentação dos ali-
mciitos; os maravilhosos resulta-
dos ipie tenho colhido durante os
iilliinos tres annos me convence-
nnn de que não ha melhor trata-
mento para indigestões, dyspcpsias,
ete., etc. Convém, no entanto, fri-
zar desde logo que eu não empre-

. no nem recomineiido a magnesiá
sob a fôrma de citraíos, acetátos;
Sulfatns, etc., por isso que estes
freqüentemente fazem mais mal
«lo que bem; apenas a magnesiá
bisurdda pura, i)'ds, ou seja a for-
ma receitada pelos médicos, deve
i-er usada para neutralizar os'acÍ-
tios no estômago, li não é di f fie ti
se obtcl-a; tle fado verifico que
sc encontra á venda em todas as
mrincipaes pliarniacias. Meia co-
llierihha dc magnesia hisurada di-
Juida cm um pouco (1'agua depois

.«Ias refeições é geralmente mais
t|iic sufficicntc para iiisi.intatio.-i-
aiionie nciUraXaiar a acidez c cli-
ntinar a fermentação dos aliincn-
tos, conseguindo-sc a=sim uma
digestão natural sem incommodo,
mesmo para os que sofírem de
Uma maneira chronica.

A magnesia hisurada deve sem-
pre exigir-se cm uni frasco azui..
pois assim sc conservará inJefini- i
dimenw.

8334 03S7~ 
334 387"~" 
31 87

:w.í> "0113""•>;«> ~~~" ~~~~&&\
~ ,..{>—-~ "^'___ 43

1259 _l39ü í

DÈltÀM 11 ONTEM
Anlisc  5S2 Touro
Moderno... 10» Avestruz
H:o  617 Cachorro
Salteatlo.... * Carneiro
£¦ piomio  710
8'  HO
/,¦ »  103
5, _• .....¦¦•. 321

I Banntia Federal

M a s
Labnn-
ca cc G.

••• 4 • são os
que tèm pngo mais prethios

c que mais vantagens of-
ferecem a seus freguezés
Lurgo de S. Francisco tle

Paula, oO. A casa mais an-
ligtt neste geacro. M50ÍJ.2

GRANDE HOTEL
— I.ARCO DA I.APA —.

Ca-a liara famílias e cavalheiros
dc tratamento. Optimos apòseii-
tos ricamente mobilados de novo.
Accejsores, ventiladores e cozinha
de i" ordem;

End. Telegr. "Grandliotcl".

1)11. Sli.VIA'0 Al.ViTOS
Laureado com Gra mios l'rc-

mios o mcdiillios do ouro cm
l'l.\'|ioslçõcs Viiivcrsacs, Iittor-
íiticionacs c Nacioutics.

Extracções dc dentes, sem
dor, s$ooo

Dentaduras de vulcanitc,
cada dente  S$ooo

Oiituraçõcs, dc 5$ a. . . io$ooo
lampeza de dentes a . . 5?ooa
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo io$ooo
E assim, nesta proporção dc

preços razoáveis, .são íei-m os.de-
mais trabalhos cirurgicó-dentarios,
110 consultório clec.troVdeniario da 1

ISCA UllVGHAVANA, 3, j
esquina da rua da Carioca e cm ;
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde, 1
Iodos os dias.
Telepliono—1555—Central

(3-07

\Hias t3ri«í3a*Ií23
fcypliilis « tiiolcíMiits do

senlioras

DB. CAETANO JOViNE
Eormado pela Faculdade de

Medicina i'e Nápoles e habi;
litado por títulos da do Hio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urcthraes (sem
operação), gonorrbéas clironi-
cas, cystiles, bydrocelcs, tu-
mores, impotência. Consultas

das o ás 11 c das 2 ás 5 —
l,argo da Carioca, 10, sob.

Excellente emprego de
capital

175:0009000
Vende-se livre c desembaraçado,

negocio directo com o proprieta-
rio, esplendida propriedade cm
fôrma de Villa, com mais de 40
casas novas, recem-acabadas, boa
c solida construcçao, com todos os
requisitos de hygiene, ltiz electri-
ca, água em abundância, ruas cal-
çadas a patállelipipcdòs, estão to-
das alugadas, e dão, apezar da"
crise, a magnífica renda dc réis
,15 :ooo$ooo annuaes, próximo ao
Jockey-Cluh; informa-se á rua
Uruguayana n. 13, ourives, ou car-
ta ao sr. N. L. .1372 J

.e 6$ ••¦• Sapatos dc lona
branca, saltos baixos ott

altos, com liras 110 peito do pé,
para senhoras.

15$, Wõõ^á i
nos de'fantasia, artigo fino -c 1110-
demo para homens.

Borzeguins de bezerro,
.preto, amigo fone, pro-

prio para collegio, de 27,11. 33.

C$200 — '"Cliinellos
de bezerrinho, bclboti-

na. ou amarèllo.9, a íouto, muito
fortes.

6$000
prio para

2$000 «

A Casa Lucas ao publico
Cremos de nosso .dever • prevenir

os consumidores cr.ie em virtude do
csitò oloaiiçadii ''<*lo nossa

ÜPMÂNTE FAZENDA
iVéudé-se no norte de S. Paulo,

entre duas cidades principaçs, ri-
cas e dc imiiio movimento, a'um.1
legiíà de cada unia, constando de
.'50 alqueires de íiiaguificas pasta-
gens dc gordura roxo (chtingifci-
ro), pastos imiilo bem tratados e
eompleiivnieme limpos. Topogra-
phia admirável. Serve para inver-
n.ulas dc gado para eórte 011 par»
criar em boa escala. Existem nas
iinmediaçu.'3 tres importantes fa-
brie.ts de lacticinios, que compram
iodo leite a 1G0 réis o 1'tro, fa.
y.eudo mesmo contrato até 10 an-
nos. A fazenda vende-se só oil
com g.v.lo, em parte ou 110 todo,
conforme combiuar-se. Ella pos-
sue esplendidas manadas dc gado
hollandez, o melhor leiteiro. E'
fazenda completamente montada,
dando imniediata renda. Para. tra-
tar c mais informações com J. J.
Labandera, á rua Barão de lgua-
temy u. 55, Mattoso, nesta capi-
ta]. U 4123

CAUTELAS
Compram-se de casas dc penhe-

res e Jlonte de Soecorro, á rua
do llospicio, 216, (.hoje Buenos
Aires). (M 5256

!Doenças da pelle e ve*
nereas—Physiothe-

rapia
"Dn. J. J. Vieira Filho, funda,

dor e director do instituto Dcriiio-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
c sypliUilicas.Applicação dos agen-
tes iphysico-naturaes (electricida-
de, raio X, radium, calor, etc),
110 tratamento das moléstias curo-
nicas c.nervosas, cons.: rua da
Alfândega 11. 95, das 2 ás 4 bo-
¦ras.

o^ Áj /1IV ^^ -jjtí¦*¦**¦< Bf ./ II \, -B »iiB5
—«* .n \/nz* ¦ ******
'****! 'wL -W ***
*** ^f *m¥ *"^

2 
AftA sapatos com saltos bran-

.VUV c03i amãrellòs ou enver-
nizados, de 17 a e".

AXI-EUCAIAS
Dn 17 a 27 3$500

" 28 11 33 4$000
" 33 n 10. ...... 5íjt500

Para o. Interior, mais 1$ o par

tèm appa-ccido .4 venda por -preços
mais v;int.ijuá05 nitiricrpsna imita<;úcs
que, cmbor.1 itcnhnm um brilho pare-
eido, sua inteilsiil.ide apiureutc des,ip:
li.iro.ee rapidaiiicnte, sendo o seu eon
sumo egual ao de qualquer outra laai.
parla dc filamento dc metal.

Por tááo, nuoin desejar uma lampa-
dã di r|-* "watt", deve comprar só-
mente em casa de ioda ..garantia ou
constatando ante us apparelhos rt eco-
nouii.i real da lâmpada. que lhe offe-
recaiu. — Avenida Passos. 36 ,c j3 —
LUCAS & C

SITIO
Aluga se para criação, cercaes e

habitação de familia, com grande
terreno c grande cisa, por 100?
mensaes, está aberta a casa e
procurar Nalividade, á rua Had-
doei; Lobo 11 • 61, 110 Realengo,
5 minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
11. 26, 1" andar, com o sr. Souza,
das 11 ás 4 boras. (

Ultimas novidades cm sapatos
para senhoras.

Rua Corrêa Dutra n. 168
Aluga-se para familia dc traia-

mento o novo e fnagnifico predio
com boas accommod.içõcs, seu
quartos, duas salas, 2 banheiros,
sendo 11111 com aquecedor a gaz,
cozinha e dispensa. Pode ser vi.
sitado das i-' ás 17. Trta-üe na
Avenida Rio Branco 11. 109, cim

o sr. l.cão. U 4790

MEYER
Dcsappárccct! Iiontem da rua Ru-

que listrada Meycr n. i!) um caclior.
ro íoxtcrrirr que attende pelo nome
de '• 1'iiu-r", branco, cauda cortada o
uma maiiclia preta perto da orçllia di;
rcita. Quoai o tiver encontrado tara
n favoi de o leva; no numero acima
imlic.ido mie será Gratificado. (j.i'°)

Pomaüa tíe R. L, da Brito
(AXTI-1IERPETICA)

Approváda c premiada com meda-
lha de ouro

Infallivel nas empigens, dar.
tliros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coniicbões, cezemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 4S, c Sete de Setembro St.

1199 J

í WJKUM0S1NE — Único rclfl
P médio que cura broncliitcJ, as-'M
á iliiua, tosses, dcituxus, resfria- K
jj dos, em ires dias. p
f. KXITO SURPniüHENDEM- Â
S TE — Approvado pela S.aidc *j
a Publica. Depe-silo geral —Cir- R
P. los Cruz s. C.»l rua Sete de <3
f) Setembro Si. llt 4Mt) *i

LEITE A

MNGQ ROYAL
s. Fran-

G
HV, — Travessa dc

cisco dc 1'anlii -
Uma das mais acreditadas agen-

cias de bilhetes da Companhia dc
Loterias Nacionaes propriedade de
VICTOH IWUAMKS, omlo so

roíili/.nm pròinptn o iiiiinc-i
(lintamchto os iMigiiincntos Puro;.:
dos prêmios. j '?''':l ,::.y

A VFAAA CASA DA SORTE \ i'.'!:i._.

ormicidaj
IliiÈÍ»

o terror das
formigas

Pedidos a
Alves Magalhães & C.

31, S. Pedro
Lr-TTjiisrva-azi

GAFE TRIUMPHO
: saboroso, á venda
e. Torrcfação e nioagi
rádc.ntcâ 5&> i "

.7^wíSr"-.-^-='_"i5f7irT^2S2

llio-87-10-916 ,aMií88

BOLSA LOTERICA
OITOREIS TKAVAH RÈIiA-

ÇÕKS COM A KOiMT.VA'!
Comprao bilhetes na BOLSA

TiOTKllTCA. Av. Uio lírnn-
ro 11. 1*13, esquina tia rua <la
Assonililca. Lú cncoiitrareis a 1
rcall/.iiiião ilo vosso /ideal. :

Da GOXOKUttíiA GilItÒXI-
CA 011 KKGKSTK, cm poucos,
dias, por processos modernos, sem:
còr, garante-se o tratamento. Tra-
tamento da sypliilis. App. 600 e
014. Vaccinas de Wright. Assem-
Mõa n. das S ás 11 e i> ás iS.
SKliYlÇO 'NOCTURNO, -8 ns
tO. - Ur.

iGOSBERMElS,
Ikcíira infallivel cm 3'r dias, fi
ifi sem ardor, usando "Gonor- t-
^ rhol". Garante-se a cura g
F»1 completa com um sj fiasco, p"orreio B

geral : »

coinpl
Vidro

Xa lcitèria "Alba", á rua do
Ouvidor n. 52, tclcplionc . .1.000,
Morte; recebe-se a principiar do
dia 1° de novembro em deante\
asbignaturas' para fornecimento
diário de superior leite de
ti.pieira, desde o largo do Macha-
do ao lardo dos Leões ale á praia
Vermelha. 49-'1 J

Cura da Tuberculose
I)R. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos mctlíotlos de tnítamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das S ás
11 da manhã. Kua Uritgúaya;ia,43.

(13 i.:So

Pharmacia e Drogaria
em S. Paulo

Vcnde-sc «ma boa pharmacia e
drogaria, luxuosamente montada,
em uma das principaes ruas da
capital de S. Paulo, com grande
sortimento de produetos cliimícos e
pharmaceuticos, perfumarias, etc.
etc, pelo lirei;o de Rs. 401000J000,
o motivo é n.io poder o proprieta-
rio estar á testa do cstabelccunen-

Man ' <o. devido a outros aífazeres ciuc
o privam disso fazer.

Informações com cs srs. v. r?ií-
va & C. Drogaria Laiiiaignerc, rua
da Assembléa 11. .14- (-Pí.íS .1

AFRICANO UIVHTE
Trabalha pelo verdadeiro sys-

tema dos indígenas, desconhecido
no Brasil, Realiza todos os tra-
haíhos por mais difficeis (pie. se.
jain, obtendo tudo ipie desejam,
como: .c.isatucutos, paz no lar.
difficuliliides na vida, aitrazos
comuierciaes, c lambem trata dl
quaesfpicr moléstias, por m.v.s
beldes. Todos os trabalhos sãa
feitos rapidamente. Consultas pot
escripto, iofooo, com direito a
um talisman seientifico e podero-
so, do gênero aíricano, para rc-
sòlver inialqiier assumpto. Con-
sultas no gabinete, com direito
ao mesmo talisman, 5$ooo. To.
dos os dias. das S .ás 17 horas, á
rua Iguassú, 324. Madureira. com
o sr. P. Machado. R wo?

GLYCOLINA
rOPvMULA DE I,. R. DE""

BRITTO
Approváda e premiada com meda

lha- de ouro nas exposições
¦de hygiene

Excellente .preparado da antiga;
Pliarinacia Raupail, tuupregado
com suecesso nas empingens, co-
nnidiSes, ftiieiras, daijhros, aoné,
pannos, aspereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos c to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 43; á rua. i"
de Março 10 <• 31, e á rua Sete
de Setembro, 81 e no. Fabrica:
Pharmacia Santos S'ilva', á rua
Dr. Aristidcs Lobo 229, telepho-
ne, 1400, Villa. ______

Preço de oceasião
Vende-se um predio dc tam.v

nho regular e 11:11 menor nas pro-
xiníidiidcs da rua Haddock Iioljo';
Trata-se na rua do Rosário ,ioí,
sobrado, das 3 ás 4, com I,a-
fayette. (j- -3.-I»

Excellente emprego de
capital

Vendem-se, juntos 011 separado*,
iS predios á lua Castro Alves,
sob niimeios 16 a 22 e numeração
.Romana de 1 a XU1, a poucos
metros da estação do Mcyer, e
dos bondes das Jiiilias Engenho de
Dentro, 'Cascadura e.outras, quási
á .porta.

São todos novos e bem construi-
d.os, constituindo unia avenida de
pequenas casas, e dão boa renda.
O motivo da venda é o proprieta-

.rio achar-se enfermo e qilêrcr ü-
bertar-se da divida hypoihccaria
filie onera os ditos'predios. O cre-
dor Iiypothccario facilita ao com-
prador o pagamento do preço, ou
•parte deste, por prestações, inc-
diante a mesma garantia hypothe-
caria. Podem ser vistos a qual-
quer hora, havendo ¦ pessoa cucar-
regada dc mostral-os, que é cucou,
trada no fundo da casa u. 1S (sr.
Machado).

Trata-se á rua Sachct o. sobra-
do, , com o sr. Antônio da üosu
(antiga Nova do Ouvidor).

(-13,10 J

Sr. 6. Dutto Magtislll
Tendo recebido o scu tclegraiii.

ma pedindo para receber o dinlieí-
ro com urgência, e não sabendo
o seu endereço para resposta,
faço-lhe ver por este meio que
não sei de que dinheiro sc trata,
ignorando completamente os seus
negócios. — R. Bezerra. Rio, eS
de outubro dc 1916. (J 5210

jSJ*g3TOCBi

SSSHy!^^j^^B*H3^BTÍMBL3

3SBW--__B*_Hg**8^__---^__--M--_--i
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^'*'_^^_í__s3______í___S
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®^_â_Sil^s_f_l
_1 ctB _&?^S»_a___i-l

Médium Spirita
Rua Fernandes,

Ramos;
(4200 J

M, RQIilHELLI
ProfessorI ainda mura na praça

da Republica ri, S.j. Al tende seus
clientes, das p á.i 1: da manhã c
da 1 ás í da tarde. Praça da Re-
publica S), esquina Senhor dos
P.-.S 4«JI J

flHBiMA
— 1'uica lojãn que cxtcrnii-
nn a caspa o faz renascer o
ciibrJllo, Dcp. Salão Elias, rua
Ouvidor 120 u nas iierfitma-
i-ias. 3^000, V. (J4S13) S

Pedro Magalhães.
(K .J45

000, pelo
_") 5?500. Deposito
•¦- Pharmacia Tavares, praça S'•'; 

Tiradentcs, C. — Rio de Ç

r^se_ffl_S___®^^TO5S5_8!_SS" 
aaco Sportivo

Comprac bilhetes nesta casa, c
tercis o futuro garantido. .erte
cena. pagamento inimctliato. Rua
da Alfândega, 4-, esquina da 111a
da Quitanda. J. DCTRA «S; C.
Teleph. 4'í- >í.

GIRUR6IA0 mm
209, RUA MARECHAL, FL0-

RIANO, ;oq

(Em frente á Lighll
Estracçõcs de dentes, absoluta

mente sem dõr. Cura de todas :.-"
moicsiias da boca. Obturaçôès a
esmalte, á platina, a ouro. Con-
certos lie dentadura,; pivots, co-
rõas, dentaduras sem chapa, appa-
velhos fixos e todos os demais
trabalhos; por preços módicos e
reduzidíssimos, com material de
primeira qualidade e garantidos.
Acceita-se pagamentos cm presta-

Consultas, das S ái 5 da tarde

Grande fazenda caie-
eira

Vcnde-sc uma muito importante;
produzindo 10.000 arrobas de café,
situada eiri clima saluberrimo; dis-
taute o horas desta capital, e S
da de S. Paulo; trala-se, das 2
ás 4 da tarde, com Alfredo F.sta-
cio de Faria, á rua da Alfândega
11. 23, sobrado, sala da frente.

(M 451'

l Ex, não qusr moeisar sua
easa sem gastar {Iípíiéü?

Para Ser Feliz
Obter o que se deseja, o amor.
;i paz 110 br, :i sorte no jogo.

a nqucM, n posição merecida;
realizar casamento ...esíazer
utrázos da vida, e tudo, cm-
üm. basta lazer uma consulta
gratuita, i'i retlacyão do "lira*
sil Esotérico'" — Rua Tupy
11. 1 — São Paulo. Não tcl.ir-
de sua felicidade, mande liiijc
mesmo n *.t?.i [icdido dc cônsul-
Ul gfGUlltO. (J 2(j1$)

FERIDAS!
Ulceras, clagas, ccscmtis, friei

ras. etc, "Unaiiento Santo Brazi-
Hensc". Rua Marechal Fioriano,
173. A, Gcsteira Pímentèl.

47-H J

FREGUEZfA DE IRAJA
Vende-se uma confortável si-

inação, próxima a estação dc Inha..
rájá, linha auxiliar, com 135
metros de frente e.300 meiros de
extensão pouco mais ou menos,
uma boa casa systema moderno
com 6 quartos, cozinha, varanda
ao lado coro n metros de exien-
são, toda forrada e assoalhada;
outra casa para empresados ca.11
3 quartos, cocheira e gallinhe.ro,
a casa está sobre uma meia lavan-
ja tendo tuna vista muito boa e
muito saudável, arvoredos _ de di-
versos qualidades, pedreira de
crystal, aüiia nascente e hortas
pasto para animaes; trata-se com
o sr. Luiz Machado, proprietário,
na mesma. Preço 18:000^000.

R 43't!l

Fazenda de criação
Vende-se uma excellente fazen»

da de criação c lavoura, próxima
da cidade de Rezende, que eslá a
4 horas e _o minutos desta capi-
tal e onde param iodos os trem
paulistas, inclusive o "luxo", Teu.
do casa de moradia recentemente
reformada e pintada, casas de ma.
chinas, tullias, paióes, ranchos,
moinhos a água grandes terreiros
cimentados, extensas várzeas e
campos de capim gordura, mattas
virgens c capociriícs, cortada, por
dois poderosos ribeirões, coni 11111,1
arca de cerca de 200 alqueires de
terras de 100X100 braças, medi-
das c demarcadas, com alguns ca.
fezacs. A fazenda possue ainda itnti
numerosa manada dc vaccas e no.
vilbas com reproduetores chttyla
uma criação de suínos com re-
produetores poland china, aniinac?
de montaria e cargueiros, gansos.
patos, uma bella criação de galli-
nhas rhodes vermelhas etc. etc.

Para informações, procurar, no
Rio, á rua G. Câmara, Se, 1" an-
dar, o advogado dr. Jeremias No-
brega e em Rezende o coronel At.
fredo Ferraz, (4167 R)

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA ftfooo A p$ioo

Prata, 30 a fio réis a grammá,
brilhantes, cautelas do Monte d»
Soecorro e de casas de penhores,
compram-se á rua do Hospieio 11,
216, hoje Buenos Aires, unien
casa que melhor paga. (N 523;

liiiii
H Moeuiio sempre pj

F.' o q:-.i
nieuic. )ior
co, todos
chuelò n.

: pode conseguir fácil-
aluguel mensal c tliodi-

53 moveis: rua do Ria-
;. Casa Progresso.'Moveis a prestagões

Querem vv. ccx. comprar mo-
veis cm melhores condições.e por
preços baratissimos. pois visitem a
Cíisa Síon, na rua Senador EuzC-
Ho ns. 117 e uo, tt!e;j!ione 5200
Isortc. t.S 2o.p

Hemoeopatiiieos viu'ffcíiles
A todos que soffrcm de qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente fornece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postal
n. 1.027. Rio de Janeiro. Sello 1
par* a resposta» J 7"*i

é o uni
\ co re-

médio que cura ELORÈSjl
iíUaNCAS e o Corrimento
das Sòhho.-as.

Vende-se nas principaes
pliaritiitcias e na Drogaria

Araújo Freitas 4. C.

DOEIROS -ARMCO»
p. . ',. ,)[. Irrro c di roda_eni

v tv:.';:.;!:y.-.,^ ifMWmM.. ! soi

Xlie ÍViüeríciui i.uilins
Avttnda R;o Branco i"7

ta:;:a postal 13

jiill C(
Hio de

% Automóveis e respectivos
accessorios - Machl-
Rismos de officina

OPTIMA OCCASIÃO
No dia.30 do correi«e, ao hiéi»

dia, 110 Fórum, á rua dos Tnvali.
dos, actual Menezes Vieira, 11. 132,
serão vendidos cm terceira praça
da Primeira Vara Civil, a quem
melhor preço offcrecer, grande
quantidade de automóveis de di-
versas marcas, landáulcts e dottble.
phactons, chassis de automóveis 9
grande sortimento tle accessorios;
cxcclVntes machinismos de 11111.1
officina dc garage, um torno me-
canico e pertences, uma machina
para virar c dobrar chapas, uni
torno para. madeira, uma machina
de vulcanizar, uma transmissão

ire barras de madeira e ferro
111 os respectivos eixos, inuncacj
uma polia.
OsVeditacs de praça, contendo

descripção minuciosa de tudo, se
acham publicados 110 "Diário Of fi-
ciai" de 22 do corrente e serãa
reproduzidos 110 de 2y do cor-
reme. (42S5J)

1Ú_I.
Ia ií dro

Casas em Petropolis
Aliigam-se duas, na rua Palati-

nato. us. 29 e 41, limpas, bem 1110-
biladns e com boas accommoda-
ções para familia, As chaves es-
tão na rua Dr. Porciiincuia n. 29
1: na rua Souza Franco n. 57, em
Petropolis. Tratam-se na rua Gc-
neral Câmara, ;íi, loja, Rio.

(•|195 J)

HOTEL
Vende-se ttm cm bom ronto. fu

bom -negocio: tralnr com o sr. Rumos,
á rua do límpido 317, botequim.

(M 5069)

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approva,d.-is >e .premiadas com
medalha de ouro. Curam: pnsao
de ventre, dores de cabeça, yomi-
tos. doenças do figado, rins e
rliciimatisino. Não produzem
iicas. Preço, I$i0o.

Da-.ovi-.os: Drogaria
rua dos Andradas, 43;
ile Setembro ns. 81 e 99. cal
ca: Pharmacia Santos Siiv.-.
Dr. Aristidcs I.obo 11. 220
leplionc •-.. 1.400, Villa.

co-

IPachcco.
rua Sete

rua
Te-

LETRAS DO THESOURO
Motas da Caixa, prata, nickçl,

co:upra-sc c vende-se; casa Reis,
rua da Candeiari» aa. (Rsoo;

J.
Eu soffri liorrivcltneille dests

mal durante muitos annos, tonián-
do tudo quanto me in licavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
a uni remetio qire uma casuálida-
de me fez conhecer. Km agradeci-
mento indicarei aos que soffrcm
das coiiseqliéncias deste mal, co-
1110 sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpitaçõcs do coração, etc,
como podem recuperar a saude.
Escrever a -D. Amélia C, ã cai-
xa do Correio n. 335. U'" <lc Ja-
neiro.

COFRES
Vendem-se dois baratis.dmoi

para desoccttpar loffar, á rua.de
S Pedro, 180, armazém, próximo
M largo do Caj/im. (U V*i



INADOS
FLORESNATURAES

 PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

IJNIOA FABRICA KTRJB--A OAFITAL PE_Q01r-0AS DE BISClTKf?

Completo .ortimento de cp,... de panno e biscuit. - Acceita V*g~ «-o™™-*» «•» "»«. de bUçuit. como
,«£%;. ramos, cruzes, lyras, âncoras e corações
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FÚNEBRES
Jorberto

ÍJoão 

Müller e senhora
agradecem, penhorados, ás
pessoas que gentilmente os
acompanharam com dedica-
ção na amargura por que

passaram com a perda do seu ido~
latrado, querido filliinho nunca es-
querido JORBERTO. (Js_i6)

Augusta Drouhins
Freire

ÍO 

i° tenente Antônio
Freire de Vasconcellos, seus
filhos c enteado agradecem,
reconhecidos, oi soecorros
dc amizade que têm rece-

bido pe'a inesperada morte dc sua
cxtreniccida esposa, madrasta e
mãe, AUGUSTA DROUHINS
FREIRE, e convidam o sseus ami-
gos para assistir á missa de sétimo
dia que será rezada na matriz do
Realengo, segunda-feira, .10, ás
o horas, (j 5221)

STEN0L1N0!!!
Hoje o unico tônico receitado pela

classe medica!
•Na fraqueza pulmonar, tuberc ulose, anemias, cores pallidas,

moças e creanças racliiticas, neu rasthenias, coin dyspepsia, impo-
tencia, fastio, fraqueza geral, ga rantia das senhoras grávidas, pro-

duzindo bons partos e evitando aborto, augmentando o leite. A
sua fama está na vóz do povo! Estupenda descoberta do sábio sins-
so George Wartzenl

Nas boas pharmacias e drogarias. Granado & irmos, rua Uru-
guayana, as.' Granado & C, rua 1° de Marco, 14. Vidro, 5$ooo.

(J 5*13

TINTURARIA
Traspassa-se uma tintuaria, fa-

zendo bom negocio, tem tres an-
tios de contrato; o motivo é o do-
no ter que se retirar por doença;
rua Sete de Setembro, 168,

(R 5=62

MOVEIS
COMPRAM-SE MOVEIS

USADOS
'Mobiliário completo ou avulsos,

qualquer quantidade, paga-se bem,
na rua Visconde de Itauna n, 1.7
praça 11 de Junho. (J 4770

Bexiga, rins, próstata e urethra
J'K1t

Luiz Alberto .Marques
PRIMEIRO ANNIVERSARIO

Francisca A. Marques
Reis e seus filhos (ausen-
tes), Abelardo Marques,
João Marques, Raul Mar-
quês e Maria Rangel con-

vidam aos amigos e parentes para
assistir á missa que mandam ceie-
brar segunda-feira, 30 do corrente,
ás g ílj lioras, na egreja da Glo-
ria, 110 largo do Machado. Por
este piedoso obzequio, confessam-
lc eternamente reconhecidos.

(____
Alice Varella de Castro

Í 

Álvaro Siaines de Castro
e filhos, dr. l.uiz Antônio
Alves dc' Carvalho e senho-
ra, Luiza, Antônio e Carlos
B. Varella, participam o in-

fausto passamento de sua idola-
trada esposa, mãe, cunhada c irmã,
ALICE VAREU.A DE CASTRO,
verificado honlem, e bem assim
que o seu enterràmcnto terá logar
hoje, ás 5 lioas da tade, saindo 0
corpo da rua Jorge Rudge n. 104
para o cemitério de S. Francisco
Xavier. (R 5302)

Dr. Francisco de Paula
e Silva

o» ANNIVERSARIO
A viuva Regina de Paula

c Silva convida aos amigos
de seu fallccido niarido,
dr. FRANCISCO DE PAU-
LA U SILVA, para assistir

á missa do 9° annivcrsario que
manda rezar por alma do mesmo
finado, segunda-feira, 30 do cor-
rente, ás 9 1 |s horas, no altar-mor
da egreja de S. Francisco de
Paula, confessando-se desde ja
muito grata por esse acto tle can-
tladç. 'M £_!___,

t

A UROFORMINA cura
neplirite", urcthrites, catarrbo
soíve as arcas e os

in-ufticieiicia renal, as cystites, pyetitcs,ila bexiga, inIlamma<.ao «lo próstata. Dis-
cálculos dc «cido utico e uratos.

Nas boas pharmacias - Ru a V de Março 17-Deposíto

OURO
'Compra-se ouro, brilhantes, pia-

tinas, jóias usadas e cautelas do
-Monte de Soccorro, á rua da
Constituição fl. 64, próximo á rua
do Núncio. (432a J

Para Remover
Callos Prompfa

ia Seguramente
IUr.No Mundo Podo beato "Cot»'

II" p»r» Callo, • V«—ugtt.
Etperimental o reriicdto aitterent».

• novo » certo r.nwdlo pata acabar
com t—e» callos Que «íro «torm.n-
todo vsmo vido o alma .por

CASAS NA RUA GUINEZA
ESTAÇÃO DO ENCANTADO

Alugam-se as boas casas da rua
Guineza ns. 25 e 31, com todas as
commodidadés e bygicnc; aluguel
mensal de 81 $000. As chaves es-
tão nas mesmas e trata-se na rua
General Câmara n. 33, 20 andar,
das 11 ás 4 horas, nos dias uteis.

AUTOMÓVEL
Vcmle-se uni lundaulet Gregoire

por 1:5oo$ooo. Negocio urgente,
com o dr. Luiz Alves. Praia do
Russel, 94. (4321 J

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 M. Fo-
gaça, rua Maruhy Grande n. 38,
Nictheroy. 46S3 J

DACTYLOGRAPHA
pela escola "Remington", offere-
ce-se uma. Cartas neste jornal,
para L. C. (R 5169

f*t_ E2nerg.il poderoso tônico*_•! Novo anti»rheumatico
ESnergril depurativo agrradavel
I-lei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integrra a força do homem
Licor o mais saboroso

José Ribeiro Nunes
Júnior

ÍJosé 

Ribeiro Nunes e fa,
milia, agradecem penhora-
dos a todos os parentes e
amigos que acompanharam os
restos mortaes do scu in-

«squeeivel filho JOSÉ' RIBEIRO
NUNES JÚNIOR, e a todos con-
vidam para assistir uma missa dç
setimo dia que, por sua alma. será
celebrada hoje, sabbado, 28 do
corrente, ás 9 i|- lioras. na t-greja
do Rosário, pelo que antecipada,
te uuiiin agradecem. R 4933

Adelaide Cordeiro Cor
rêa e Castro

(BELl-lNHA)
Hilário" Corrêa e Ct.stro

e filhos, Adelaide Cordeiro
e filhas, dr. Mucio Cordei-
ro, Adelia de Sá Corrêa e
Castro c filhos, penhorados,

agradecem a todos que ncompa-
iiliaram os restos mortaes de sua
extremos» esposa, nnic-. . fillia, ir-
ma, nora e cunhada BELL1NHA,
e convidam para assistir á missa
de setimo (lia, -iiie será celebrada
hoje, sabbado, =S do corrente,, as
.. horas, na egreja de S. Francisco
dc Paula. (4814 J.

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias J 59,
Praia de Ipanema

Aluga-se á rua Vieira Souto n.
158, um hom apartamento com 4
quarlos, 2 salas, cozinha, banhei-
ro, despensa, \V. C. com luz ele-
ctrica, centro de grande jardim,

(lt 5190

PREDIOS
Vende-se cm conta uin grupo

dc casas liem construídas e situa-
das na Vilia Isabel, á rua Vis-
conte de Abaeté; trata-se com
Baptista, Avenida Rio Branco,
87, pavimento térreo. (R 51S1

6? "wT^J^
I mW^ti _L-

«9 __»____ \t\^*

' mmmmyÊuT

o m-la .xtraordlnario «modlo par»
_a"m, V H' o raelhor. d»
mundo.* Ap«n»« *",«*¦»¦
ollcaat» em pouco» minuto» baata-
ria -Wtamíntoa Inúteis como un-
«wntcolrrltante» nue Inflamam o.
calloÍTcalço» «uo comprimem o»
cí IoS naval-ai" canivetes, tesouras
• llmaa «u» ta-em o» calloa creicer'onnili raplae*. aSo eou.as- do
pauaSo.' "Oetrelt'' remoye calloi o
verrugas de um modo dWerent». •
callo «mollece ou do«Kruda-«» d»
pell» «em dor»», o então cabo por
»l."aet«-lt'- nio gruaa-s» nu
mela» nem «straijrj a pelle. ¦*

Faorlc»do por^I. I_vwronce & Co..
CMugo. Illlnol* U. 8.A. A.- vendi,
«rn todas as drogaria» e nn»*-

•'ir**ci'»*».
íii-nnnrto & Ê-lJiíAo'*»»*!*?-

COMO DESENVOLVI O MEU BUSTO
o; o augmentei de 15 centímetros em 30 dias.

Depois de ter ensaiado pílula», mai»»gen», cop»s asptratoria., assim como outro» methodo» diversos, annun.
. ciados e recomine nd«do», do» quae» nio obtivo o mal» leve resultado.

Methodo simples e fácil que tola a mulher pode empregar em sua c«sae que em muito pouco tempo lhe
dará um busto formosíssimo.

,' P0K MARGAHETTE MERCIEH n
Como eu conheço a situação horrível e humilhante de possuir um peito seceo e chato, de ter «"• »osto

de mulher acompanhado de um corp, de homem. 1. li nio tenho palavras para «pressor a ategr a que tu
experimentei e o grande alüvio que o meu espirito sentiu quando, vi que o meu busto augmentara as 15
centímetros. Senti-me outra: era outro o meu ser, porque sem peitos, «abia que nem era homem, nem era
trjL-llier, mas sim uma espécie de gênero que participava de ambos os sexos, .. mi_«_.r

Com njiie desdém o homem não contempla a mulher cujo peito e chato coto 
J ?eu'6d"'" „«„","

desse feitio poderá por ventura inspirar a perturbação e os «entimento» agitado,_ quo «O poae suggciir
verdadeira mulher, aquclla mulher que possue um peito redondo ? De certo que nao.

Esses mesmos homens que de mira se afastavam, essas mcsmis mulheres £ que
desprezo quando eu nem busto nem peitos possuia, tornaram-se os meus mais
eu obtive o .maravilhoso e .urprehendente desenvolvimento do meu-busto. .... .. ¦ _„,i,..M j...

Foi então que movida de compaixão pelas minhas companheiras considerei Que todas a-molhe re, des-
tituidas de peito' poderiam aproveitar o meu descobrimento inesperado, usando, dos mesmos meios par».™
os mesmos resultados c còrisegiuir um busto egual ao me,, busto de noi.e. Fui ílmm.mcra» ve es e'.ga..ada
por diarlatãcs e trapaceiros que me venderam toda <i qualidade de drog-is. e apparelhos pa .1 «'.".V-s. Resolv?por u.-i.idiaii, <""_>_-_>-.- ¦.   „..-,i,.j- „i'.._, ,.-„. ,. ,.:„., - ,=n luunien e inúteis. Kesoiv.,

so por mim tinham
fervoroso» admiradores apenas

ío; ^^m^ardhõ^eni ^^^^^^^^5*^^^^^^^» voe esses

Laierias n CiiM mhi
Cempudüa de Loterias Nacionaes Ao Brasil

Bitraev6»8pnblle&3 sob a ílscalisaçae do governo
federal és 2 1*2 e aos sabbados

ás 8 horas, á
Rua Visconde de Itaborahy N. 45

HOJS»
.V» $ horas da tarde—300—50*

S0:000$000
Por <-J$000. em quintos

de semelhantes vclbaco».ipois evitar qis as minhas irmãs em desventura tossem enganadas e
trapaceiro* e: charlatãe--. E por isso aviso hoje toda-3 as mulheres que desconfiem «ntKmuencta

O descobrimento do simples metíiodo oo qfual devo o augniento do meu busto quç, em c.°"s^ue__
desse tratnmcnto. alargou de 15 centímetros em 30 dias, foi unicamente devido a uma [eli? çoinciarai..d, «tu.

duvida prepara pe>a Providencia divina, já qile a Providencia divina, }á que o &£&*&**£*.& ™ea

iieira pela qual eu deveria obter um busto, maravilhoso, sinto que e para mini «m deve divulgar ese M
credo o todas as mulheres minhas companheiras que possam necessitar fa/.er delle o uso que eu itz com i.

grande acerto e felicidade. .Mostrei o meu segredo a varias senhora,, entre .outras a senhora o. Anna Boy«

do Hávrc. oue diz: "Tenho trinta c doi.s annos; durante qimnze duis segui diariamente o "» ™™[T
o meu sdo tem-se desenvolvido dc dia para dia assim como o» meus hombros. Fui obrigada a aUrgar todos

os vesiíylós.

wmKw

SÓCIO
PRECISA-SE de um com algum

capital para uin restaurant no pa-
vimento térreo, e commodos nn-
hilados nos i* c 2" andares, em
casa no centro conimercial, fa-i-n-
do negocio regular, i 11 formações
á rua S. José n. 54, 1° andar, sala
dos fundos, Ú9I2 J
imtiiTiTTTttynmiT

SARNAS E ECZEMAS

CURA A

Sanacutis
Vmmmmmmrrti

>.. .... ..impas mustram
brado num peito maravilhoso e
próprio se'o passar pela mesma

, sc-euiifich (i-.-.e ¦,-. --m trinta ditt» O meu seio molle e qtie-
(irme. Envie V. S. hoje mesmo o bilhete seguinte e observe V. S. o -eu
ni.-ir..villiosa transformação).

A sra.
gmentou dc

Pierre, de Spa,
15 cciitimetros

diz "Depois de ter seguido durante um mez o seu tratamento, o meu seio au-
nunci me senti tão bem como agora".

MaiSamé 
'iteinke, 

de Dantzi?, escreve: 
"^sso. 

dizer que cada dia o meu seio oiigmenta e se toma mais
firme. Possuo agora o que não ousava esperar. Sinto me cheia de força e todas as minhas amigas esuo
admiradas dc mc ver parecer lão bem de saude",

quinzequatorze centímetros em

do Senado N. 35 — Esquina da do
Aluga-se a grande loja deste predio, completamente

reformado, com installáção própria para bar, café, res-
taurant. — Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma, rua
Visconde Sapucahy numero 200. — Telephone Central,

Moveis a prestações
Por que v. c.x. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega os inoveis na 1" en-
trada de 20 "|" c os seus preços
são baratissimos. Catt£lc, 7, tcle-
phone 170" Central. (S 2041

ALUGA-SE
O predio da rua Moraes e Valle

n. 5, todo reformado de novo; as
chaves estão na rua da Lapa n. 73,
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva 11. 26, i" andar,
com o sr. Souza, preço commodo.

t
PÍLULAS de caferana A. Tor eu

Sobrinho
Sozõca-Maleltas q.

Febres palustres
li» termi ttenícs

jNevrnlgj-ias
Multo cuidado com as liultaçftesi «1 fnlsIHcacjòes

Umcos depositários, Bragança Gid & C.-R. do Hospício 9

.Antonda José Ferreira
Monteira

Uma pessoa dcsej'a lhe falar.
Rua D, Julia n. n. (R 5iSa

MME. VIEITAS ain.
da mora na rua Maré
chal Floriano Peixoto'
n. 117, sob.

Madeniolsellc WleiVliminn, dc Berlim, diz: "O meu seio cresceu dc
dias; as cavidades dcsaiipareceram c estou de perfeita saude .

.Certifico absolutamente c positivamente que toda « mulher conseguirá d .«"volver ma"v'-''"^",c'ltca °*

peitos cm 30 dios e que poderá pür cm pratica esse tratamento com a maior lacilidade na sua própria caia
6C", "Sivi^ 

^..^..eU:r5sZ'!icS=oon'rels p^a<rcs^laTrcoeherci, todas as mais compleU, inlor.
"'"-""üií.gir -;,'« 

&${*$• correspondência oo INSTITUTO VENUS CARNIS, A. HOCQUETTE, Phar-
maceutico de i« classe, 50, Rue de Turenne _ Paris, Div.sao, 326 B.

queiram dar.

Depoi 3 de amanhã Terça-feira, 31 do corrente
3 JO-33* S97-4**.*

16:ooo$ooo20:000$000
l*oi- l.-jiGOO, em meios 'or 19600, ein inelot

Sabbado, 4 de novembro
A's 3 lioi-a» da tarde-300 - 35

loo;ooo$ooò
Por 3SO0O, f«n décimos

Os pedidos de bilht-tes do interior devem ser ncompa*
nhndos de mais 700 rs. pura o porte do Correio e dirigidos,
aos agentes geraes NAZAItEXH & C, KVA DO OUVIDOR'
N. 94, CAIXA N. 817. Teleg. LVSVEIi, e na casa F. GUH
MAHAKS, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-.
ccllas — Caixa do Correio n. 1.273. í

RAIZ DA SERRA :
ACÇAü ENTRE AMIGOS

Fica transferida para o dia 25
de novembro a que devia extrair-
sc no dia 28 do corrente.

(R5001)

PHARMACIA
Precisa-se dc uma bomba jineü-

matica para o enchimento dc am-
poulas; informações á rua Sete do
Setembro n. 139, com o
tine. s»

Tratamento rápido, radical, racional e scientü.00

P. S. - Aconselha-se com insistência as senhoras que desejem obler um pedoJvmMO,~
se ao trabalho .le escrever bojo niemo, porque a oilerta que acima fazemos e. uma offerto Itoniada e mncera,
que tem por fim unico; o desejo de compruzer ás nossas leitoras c dc proporcionar-lhes um beneticio.
ijladaiiie Margarctle Mcrcicr. ..'",'- < ','¦"„ ¦,. „„-.,„ L.iinn. anrovei-

Não tira proveito a-.Riim destas. transacçóM, mas terá a satisfação de fazer as nossas leitoras aprovei-
lar gratuitamente ila sua propiia experiência. . , •

To.la a senhora que receiar que o seu busto tome demasiado incremento,
mento apenas tenha alcançado o desenvolvimento desejado.

deverá suspender o trata-

COUPON GRATUITO
Para as leitoras do "Correio da Manhã" dando direito erpeditora

mações pobre uni extraordinário c milagroso"irtar 'ca'
Divisão, 326 B

a obter as mais completas infor-
extraordinário c milagroso descobrimento para 

"atormosear e augmentar o busto.
Cortar este coupon l.oje mesmo e envialo com o. vosso no mç e com a vo,»»„c?r??.™-* *;

HOCQUETTE, Divisão, 3116 B 5a, Rue dc Turenne, Paris, ajuntando-lhe um sello de aoo rei, para a
resposta ... íii

(Carta franqueada com um sello de aoo reis)

nome —¦ '

RUA

CIDADE — PROVÍNCIA

CACHORRINKOS DE LUXO
Vendem-se bonitos, bem peque-

ninos, felpuclo8,'-rnça Teneriff, na
rua Vieira Souto n. :i8 lpanem.i.

4124 J

PIANO Ouro a 1(850 a gramma
PLATINA a 8$000

prata, brilhantes c dentes de den-

feridas
"" 

A SANTOSINA (pomada seccativa) é o remédio aconselhado*- ¦
para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquer;
ferida nova ou antiga.

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosa», amadurece e f»ij
rebentar os bilhões venereos, os panaricios, os unheiros, os anthra-'

ses e os tumores de qualquer espe cie, «em ser preciso rasgal-01 a.'
ferro, impede-os de gangrenar e ci catriza-o» radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes e a» cortadtiras.
Desincha as incitações, taes como as eiysipclas, as pernas inchM

das, rcsiituindo-as ao scu natural. '.
Cura as empigens com bolhas e vermellidão, os darthros « a|
sarnas. *

A coniichão dcsapparece em poucas horas com a applicaç,âo dc!4|
ta pomada, -j

Cura as hemorrhoidcs externa,, allivia como por encanto o prú-;
rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente o* tu^
mores hemorrhoidarios ou mamiltos, Cura as queimaduras.

Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa traV
balhar. ?'

Preço da lata 2$soo, pelo Correio,
los nem estanipilhas.

3$Soo. Não se acceita tcl--'

taduras velhas a 5°°
Av. Cenlr-1 105.

cada um,
(S 5058)

ALUGA-SE

Coroas e palmas
de flores naturaes

tci-t-bc-sc e.iconiiiiciidas paru finados

Casa Arte Floral
Rna da Asseinbl-a n.t. Telcpíi. Cen

Irai 1S37

Benigna Reboredo Es-
cobar

tM, 

'Escobar e filhos, Ma-
noela .Kcboredo filhos c
genros agradecem aos pa-
rentes e n-.-.iigos que nrom-
paiiliaráin os restos mortaes

dc sua idolatrada esposa, mãe. fi-
lha irmã, cunhada e tia. Bl-.M-
GNA REBOREDO KSCOIUR, c
novamente os convidam para as-
sistir á missa ile setimo dia, que
mandam rezar hoje, sabbado, 2b
do corrente, ás 9 hora», iia egreja
dc S. Francisco dc Paula.

(U .177').

O armazem da rua do Livra-
mento n. 84, próprio para qual-
quer negocio as chaves esláo uo
sobrado n. 82 e trata-se na rua
do llospicio 44, com J. Rairihp
& C. Aluguel iüo?ooo. S 4S70

PHARMACIA
Vende-se uma, bastante alre-

gúezadá, 110 centro da cidaiU-", O
motivo du venda será explicado
ao pretendente; trala-sc com o
sr. João lluber, á rua Sete ile Se-
tembro (ij. Casa lluber. j 4467

Bdskgrestic Pensão

<; -it-o |E
 iH

| GONOGipiNA 11
H incuto (ias senhoras ç a Ronor- B |M

R X.\0 ritODl.'/, DOK,, NUM B M

Vcndc-se um (meia caiula), usa-
do, próprio para estudo; rua Chris-
tovào Colombo n. 141, sobrado.

J 5025

BiraiEs
l^ara aiesasit^aa* bom gsi^eço é indispen*-

sawe! perfeito beneficio9
sé se t-sansesfase comi a machina

DB GAFE

Em frente ao Pavilhão de He-
gitas-Tel. sul 031 Succursal
installada no esplendido pie-
dio novo ;do moderna, cons-
frucçaò—rtiiii das Laranjeiras
318 -Tel. ;SV-130.

Cozitihii de primeira ordom
Aposentos e banheiros, com
todos os confortos modernos,
liom tratamento. Pregoa mo-
dicos, bondes tt porta.Miguel li. sixel & Irmãos

Pensão Progresso
Completamente reformada; ma-

gnificos aposentos e preços nindi-
cos. Largo do 'Machado, 31. 1 c-
lephone 23^5 Centra'.-. tH 5'7-

i Finados f
Grande, variai!.) c limlo meu-

niento em coroas; cruzes ..- ramos
fúnebres para enterros e orna-
mentos dc túmulos, Vendas por
atacado e varejo. Preços sem com-
jjctiitorcs.

A FABRICA DE FLORES
Viuva Pinto Gomes

SS. Kiiii Luiz <1« Cniiiõés, :.'.S
TKl, 1 -i 1 ¦11oxk. >iQR^_- aâa7

TTfnn
Mme. Caldeira dc. Andrada

pariicipa aos seus átuigc.St e frc-
Kiie/.es une tem em exposição ar.
listicas cornas dc biscuits, oesde
2$ooò. A' Jardincirà. Rua Vis-
cóndc de lt-.it-.iin 1.

¦BESKTZOIKT
Para o cinhcllczaíuonto do

ro-ito .' das mão3, icfrcsca a
pelle iiTiiailri pela navalha.

Vi.lro 4?oi.o. Pelo Correto.
c$ooo. Perfumaria OR-
LANDO RANGEL.

Moveis novos e usados
Coiiipram.se avulsos, guarnições

complcfas, tapetes, metaes, louças,
etc.' Recados por cscnpto a Pjn-
to (le Andrade, rua .Marechal Elo-
riano 11. 138, casa dc fumos.

3971 J

Papelaria, typograplila.eie.
Vende-se uma machina de. apa-

rar de 59 cent. de boca, unia
prensa de Stcrcot.-piai e uma ma-
china de imprcsjão I.iberly, boas
condições. 120, rua Camerino.

S 4131
- BOULCVARD S. CHRISTOVÃO X. 10

Aluga-se este predio com t odas as dependências, comple-
tamente reformado, cm logar de grande movimento, para bo-
tcquim, bar 011 restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria Bra-
hma, rua Visconde de Sapucahy n. soo.

©onos*
curam-se rapidamente, sem pre-
cisar injecções, com o uso da

deposito: riiAMAClA ItUAS
ltua do Espirito

Próximo
Gomes

Santo n. 2-J
ão lheatro Carlos

M 818

Acção entre amigos
í'ica transferida para o dia iS

de novembro, a tive devia extrair-
sc cm _S du corrente mez de'ou
tubro. (J 5222)

MACHINA DE ESCREVER
VenJe-sc uma " Coniiuental'.',

nova, por preço de oceasião; r.a
rua da Quitanda 17, sobrado.

(J S"3

ItNuAu l LlSOES NO CORAÇÃO
A c.'.::t fó >e obícnt com o CA.IDIOtiKNOTy. Graiidc descoberta appro-

v.itla pela Discuti»ia Ucial dc Saude Publica, nos casos de endocanlite,
nericar-dite. bydroiisias. cansaço, uos inchados, aneiirisina. J-.M.TA DTv AR.
synliilcs c riicumatísnío tio coração, produzindo dores, apulhadas. palpita-
C'*ilí, lesões da aorta, batimento oxaiçerado das artérias c veias do pulso c
ilo pssiüÇo. Kspccifico nas vertigens, arterio-scleroso, pulso .irregular, uri-
nas escassas e com albumina. Medicação dc fama universal, descoberta
pelo firande sábio dr. Ktnir's Palmcr e recou.mondada pelas notabilidaiies
il.i Brasil. Kncontra.se 110 Uio de Janeiro nas 1'liarinacias e Drogarias
iie 1a oniem c tia DroRaria Granado & l**Ílhos rua da Uruguayana; 91.
Vidro 65: pelo correm. R$500. ' 1 rs*?^

SANTA THEREZA
.•\!-.i_;.-i-sc a maghifica casa sita

á rua da Lagoinha n. 43. a dois
¦minutos dos bondes, com quatro
¦qhárt03. duas salas, cozinha ç
miais dependências. Tem quintal
«spaçoso c soberbo terraço com
•vista para a hahi.i. Está aliena
para ser vista pelos srs. preteri-
derilés. Trnta-se uo becco <!a
(Lapa dos Mercadores n. :-'. so-
tarado, das 10 ás iS lior.u-.f_J 5-'Jt

GVOS FRESCOS
Vciiedèm-sc na estação de Ra-

-os, frescos, garantidos, a i.$5°0
-.a dúzia, entregues a donuclio.
Correípontleticia Caminho de Ita-

Mti.A J7»f WW ? ^43?

COMPRA-SE
Qualquer quantidade dc ouro,

platina e brilhantes, e pedras pre-
ciosas, paj-atido-se bem: ria Joa-
ltierin. OSCAR MACHADO, rua
do Ouvidor ns. íoi c íc.l.

CAVALLO
Vende-se um por 7oo$ooo, bo-

nita estàmna, marcliador, escuro.
S palmo.s de altura: na rua Dona
Maria iS, Aldeia Campisla.

(J 5^7)

PRECISA-SE
Lustradorcs para moveis, ca-

nella e brancos. Sr. Bcleillc, 91,
Candelária, sobrado, i->, á 1 hora.

(516S

_;"i2*j_i»S°er~£9iJSWKS*^^ESg

E Charutos flniSí.imos feitos"^á niHo com sui.erioi-03 taba-
Havana e lia-Scos ds .lava,

Se hia.
G 

' 
Deposito: ltua Rodrigo Sil-

Eva n. íi—1'. __|
S«k?oa%«**2*j>TlÉ!<aTI»7»»K*ai*3S^

A machina " A5V1Ã.S1 AL" já está com seu credito
consagrado por cerca de 708 machinas instaliadas em
todo o paiz onde se produz caie.

Simplicidade, economia de custo, de força, de eus-
teio, de espaço e de installáção.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma
outra o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL"
as instaliações custavam dezenas de contos de réis,
de modo que só eram accessiveis aos lavradores de
vastos recursos. Dois grandes, inapreciaveis benefícios
ella, veio, pois prestar á nossa lavoura de café: - bara-
tear as» instaliações e aperfeiçoar o beneficio. As
imitações que têm apparecido só conseguem firmar-lhe
cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos os
typo 1 para 200 arrobas» e o typo 2 para 400.

Encontra-se n'A GARRAFA GRANDBk
ee -r.tt-%. TJRXJ*a-TJ_*_-x-_*_.iv_-k eéj

PERESTRELLO & FILHO
e á. -iLvenida, Passos IOO

liem Nictheroy, drogaria Barc ellos. J 4a7flp_____—. —-—JÍ

FOGÃO A GAZ
Vende-se um novo com 4 fogos

e dois fornos; custam a68?ooo e
vende-se por i5"$ooo; no Boule-
vard de S. Christovão n. 70,
officina. (4922 J)

HYPOTHECAS
A Companhia SUL AMERICA,

empresta dinheiro, a juros cou-i
vencionaes, sob hypotheca de pre-í,
dios situados nesta capital,

RUA DO OUVIDOR. 8a "'

1 ^-^\ ^r**,r^w_r___a__T

Quando faço compras,
não esqueço o

PIPETRÓLEO"1ÉII,

SYPHILIS - MOLÉSTIAS DA PELLE - RHEU?,WTiSíl
A SPIKOCII.ETÍXA

Molcstifl? do sa»?«e, sypliüis, rbcnntatiãmo os?eo e muscular,* cczcmns*
darthos. cscrofulas, espínbas. cravos, ulcer^çõcs, tumorcâ, feridos, manchas sy.
piiijíticas, corrimentos. !•«' ot maior depurativo da actual idade! JEstupcnilas
curas: receitado pelas nütabiüdades. Nas pharmacias e drogarias; Üíposito:
C.r.Tia.lo í. 1'iUios. Rua Ja Uruguayaii a, 91. Rio de Janeiro. Vidro, s$ooo.
pelo Correio, SJ.mo. (.1 3.330)

9, Largo da Carioca, 9
(.Grande a.-ihazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 pegas, 6o$ooo; oleado
de o,Co c 0,70, a 35500 e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, C0S000 c 110.000; capa-
chos de 1111 e 1111,10 a S$ooo e
9$ooo.

Souza Baptista_& C,^_

SEIOS
OmaiMie», nuenfttlulte,

ttimuutfu, fertltici-tlu
Pitulci Oricfilal»

ü udiw *in>ti»ciô que toi
doto mtz'.\ ¦•»»«»-»" o ¦.««*-
«oUlmeDto e- r, Brmpi* o»
I*lto «ai tf_u»ar dnirino «-

fun. 
& rmuríe. Appro*idop*if>

_• notcbiaJsdrt tncilicst.
J.BAT1Ê ft-MS,r.Ie!ii,r*t.
Pir.s. h*M eco iBMrafritt ta
f im: 6'3S. Rto-de*)_nelft]l

Drai.rlt *.Mitó.

m t V jomZL *v u

Dr. ÍI»

***
iW, Catalogou, preços e informações com os fabricantes:

11 Companhia Industrial "MARTINS BARROS
Escriptorios

ua da Boa Visia 48
Caixa n. 6

Cíficii.as

loa Lopes Vieira 2|
Enti.rdço

telegrapliico
i< n?n.-.nrninn >'

"A GARRAFA GRANDE
Passos, 106.

EM Jíictlicroy, drogaria Barccllos

pois é o unico preparado
coin o qual consegui ter-
cabello e não ler caspa.

Não acceitem oulro em.
substituição; exijam o de'
OLIVIER que terão rç-J
sultado seguro. :,

Pelo correio 5$, Não se ao
ccita sellos nem estampilhasij

VIDRO 3$000',
E«i todfts a^
perfum árias»

drogarias
e pliariiiaciasi

ena
Uriigiiíiyana 66, o Avcnitltl

,.J 4269))

ALUGA-SE
0 predio da rua General Pedra

n. 40, com grande armazém e so-
brado, está restaurado de novo e
aberlo para ser examinado e para
dar informações. Aluguel barat».

13, SENADOR EUZEBIO, 13
_0nde vende moveis a prcsta-1

ções e em boas condições por pre-,
cos baratos; entrega' na í? prcsla-j
cão sem iiador. Teleplione 4113-
Norte. (S 12311

! Teleplione d. 1180;

Xarope Peitoral de Deses*
sartz e Alcatrio da

ga

PHARMACIA
Offerece-se um bom pratico dt

pliarmacia, vindo do norte. Cartas
a Guimarães, caixa do Correio
n. 511. R 40S0

CINEMA
Compram-se cadeiras, moveis

para sala de espera e mais meu-
silios jiara cinema; Cartas a esta
redação para Jardim.

ARMAZEM NA SAUOE
Aluga

predio
vasto armazém d

3 <la rua da Saitdi
nas proximidade» do armazem n,
17 do Cáes do Porto, mcdind.f
cerca dc 25 metros . Jc compri
iiien-.o por sete de largura, solr
impermeabilizado a concreto, com
revestimento dc ladrilho e einieii
to. Illuminação electrica, '...inl-.ei

ro c outra, coin-.uodidadés. l're=-
ta-fe niuilo para restaurante, il
poíiio. etc. Está aberto; trata-se
no beco da Lapa -los Mercadores
n. ia, sobrado, da» 10 ás 18 ho
ía».< i] iÜíl

TRASPASSA-SE
Uma armação e mais utensílios

apropriados para fazendas e ar-
marinho, bem localizado para este
ramo dc negocio. Para informa-
-ões ria Casa Garrido. Rua da
Estação n. a. Barra do Pirahy.
Estado do Rio. (4326.1)

Ocuiista
11

da Policlinica
da Santa Casa.

Longa pratica nu Paiz c na Iiti-
rópa. Cirurgia dos olhos o ao
nariz. Uua do Ouvidor 152-as 2
horas. Uesideucia Gonçahes
Crespo í!0. S 343'J

XKÜilASTHEXIA
K HVSTEKIA

Tratamento por processos espe-
ciacs. Dr. Herculano Pinheiro. .
Cons. Uru_tuaya,na, ioj, Cdas 16 ásl
17. hor.a»_(_i •

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa for-'

mula infalüvel para evitar, de
grande voga na Europa onde &
mesma sempre está, e de efícitos
inoffensivos, indica a quem pedir,
enviando endereço c um sello de
400 réis a mine. Eaiiy Garcia, 110
Correio Ja Ma.nhã. Rio de Ja-
neiroíc Ua*?. J.

1'ORMU'I.A DK BRITO
Approvado pela Inspéctorih de

Ily^ieiie e premiado com medalha
de ouro 11a Exposição Xacional de
1908. Eslc maravilhoso .peitoral
cura radicalmente bronchitos, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
liiniã, tosse, tisica .pulmonar, dórc,
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas. constipações, rouquidão, sulfo.
cações, doenças dc garganta, la-
rynge, defluxo asihniaiico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
r/ariáa Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
dc Março, 10 c 31; á rua Sete de
Setembro, Si e 99. e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Vilia.

RIGAS
vermes do corpo humano,
PERESTRELLO, deve ser

Para expcllir as lonibrigas e outro
saboroso XAROPE VERM1FUG0 DE
preferido, porque :

1° — E' muito agradável ao paladar, tanto assim que é preciso
guardar o frasco sempre bem acau ttlado, para que as creanças não o
tomem, suppondò que é alguma cal da de doce.

2° — Além de não irritar os in tesiinos como acontece com muitos
outros verniilugos, é dado cni dó ;,es muito diminutas.

3° — Mão priva as creanças dc seus brinquedos, nem de suas co-
midas, nem de sua saude.

4° — Tem propriedade laxat! va, e por isso não é necessário,
após o seu uso tomar nenhum pur gativo.

Applicado tanto para creanças como para adultos. — Vidro 3$.Remette-sc pelo Correio 1 \idro por 4^000; 6 vidres, por tSS:
e 12 vidros, por 35Í.000 

*"

Grande Armazem no Largo da Lapa x
Aluga-se este vasto armazem situado na rua Visconde de

Maranguape n. 5, próprio para restaurant, bar, botequim, con-
fcitaria, cinema ou outro negeeio limpo. Trata-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de Sapucahy n. 200.

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIEXXA

Alugam-se bons quartos com to-
do conforto, a familias e cava-
lheiios. Teleph. 3804, Central.

39<i4

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-J

do, hoa casa mobilada para famiJ
lia de tratamento. Informaçõcal
11a rua N. S. de Copacabana nu-
mero" 1.057, das 14 ás 17 horas.

[Instituto 'JPolyglotico
Estão fimccionmdo os seguinte, cursos deste instituto : 'CURSO NORMAL CURSO DE LÍNGUAS

CUKSO ANNEXO ,' CURSO DE VIOLINO
CURSO PRIMÁRIO CURSO DE PIANO
CURSO COMMERCIAL CURSO DE DACTYLOGRADHIA
CURSO DE TACHYGRAPHIA CURSO DE PRENDAS FEMININAS

O corpo docente é escolhido a capricho e merece absoluta confiança,
A disciplina do estabelecimento c 1rreprel.e11s.iveK
Xo gênero é o unico estabelecimento da capilal.

Avenida Hio Branco — 106 e 108

PETROPOLIS

500,Xão se acceita sellos nem estanipilhas

VENDE-SE NA A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

PEBESTRELLQ & FILHO Avenida Passos 106
14^68

Aluga-sc .para familia a casa
mobilada á rua Wesiphalia n. 198,
bonde Cascatinha á porta. Tele-
phone 17... M .1495

AOS NOIVOS!
Ericommcnde seus moveis nü

Casa Veiga. Fabrica de Moveis.
Preços dc fabricação. R. Senador,
Euzebio 222, Mangue. B 4514'

Escrever á machina
Ensina-se por methodo novo,

com os dez dedos em qualquer ma
china á escolha do aluiuno a 10$
por mez; na rua do Senado 173., ,._.., , . „
y____dcu- Ç. 44o.4j.J_a. Xücia^oy, - ttiogati» Barçsülol

Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,'
liiterias fruetas, residências, etc, etc.
Fabricante s i_. _R-a_rfi©r. Rua Vasco da Gama 168
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PEQUENOS
IMPLORANDO í CARIDADE
3 _SÍ_a' DO'AMARAL, viuva, cega

AP .ní_o doente e sem ninguém

;,»' .l,ad'co_pan.ia, recolhida a iim

""ÂNGELA PECORARO, viuva, com'
íí „rn-s de «d«de, completamente
"&NAaEMÍLÍk ROSA, pobre ve-
i.inlYi com 70 annos de edade;

CARLOTA, Pobre velhinha sem re-
* 

_5LVI_A DE CARVALHO, pobre
eíca e Mm amparo da família, ,CEN TREVAS A, rim Senhor de Mat-.
iÁi. ios 3.1, doente iroBossi.ilitada
d. uibalha . tendo duas filhas, sendo
"".RA_CÍÍCA 

\ DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
•'jOAQÜIM FERREIRA CHAVES,
.nircy«do sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito lilhos
"SOARES, viuva, velha sem poder
'¦MARIA EUGENIA, pobre velha
.em o.menor recurso para a sua sub.
".ANTÒS, viuva, com 68 annos de
edade, gravemente doente de moléstias
'"THEREZA, 

pobre céguinha _em
.-.uxilio di ninguém. 

(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçáo e pup-
gaçftes dos olhos

Em todeaus as pharma-
cleiis e (__LroBr__ur_La.s

ALUGA-SE 
á rua Senador Dantas

52, um bom quarto coin jjnella
para jardim c luz electrica. (5108b. J

ALUCA-SIÍ 
um bom commodo; na

rua Sete de Setembro n. _97. 1"
(5118.E) J

IAS SEOCAS E DE LflIE
"1H.IA 

secca — Prccisa-ae .de uma
|__j nai-.i creança de dois annos; a

ALUGAM-SE 
bons escriptorios c cs-

pa

AI.UG.--Sl"- 
ipor 80$ mensaes, a ca-.j

sa da rua 1'ernandcs n. 31 (Rn-,
genlto Novo), muito perto da estação;
trata-se na rua da Constituição 28,
loja. (-1=88 lv) J,

ALUGAM-SE
NA

«ECÇAO DE PROPK-EDADES
"SUL AMERICA"

Kua do Ouvidor 80
Os sefruintes predios:
Ás chaves nos mesmos ou conlor-

¦me indicação nos respectivos carta-'

Tara tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Ghristino, 44, eom magnifi-
Cá3 áccominodaçôes para família de
tratamento, porão habitavcl, luz ele-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
30o$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, com magnífica* accominoda-
ções para familia dc tratamento, po-
rão habitavcl, luz electrica, grande
quintal, etc. _„•ALTO DA I10A VISTA — Tra-
vessa da Boa Vista 20. com .( quar-
dos, 2 salas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Uua das La-
ranjeiras ti. 433, eom boas accommo-
diiçõcs para familia dc tratamento,
quintal, luz clectrica, etc. AUlga-sc
iüoSooo. __ -

SANTA THEREZA - Rua de
_ .. Santa Cliristma, 104. com boas oe-

m\\MÊmÊmtWm*mWÊÊmWÊm | commoda.-es pnra grande, familia de

ANNUNCSOS
— ¦¦o ¦¦¦_-__.¦¦¦¦¦¦_¦ 

'[ 
}> ¦-" — ¦"¦¦¦¦-¦¦ "' ¦ ¦¦ ¦— - -»- 1 in »¦— -»il ... ¦¦ ' ¦"¦1-—

I _Foá£>

ALUGA-SE 
para familia, a loja do

predio n. 283 da rua de S. Ve-
dro, completamente pintada e forra-
<la de novo. tendo muito bons apo-
íentoa c nunca falta. ogua.

(49:6 E) K

ALUGAM-Sli 
bons quartos com c

. ...  . se» jnotíllia",. casa muito asseada;
Lpaçosos nuartos, « rapazes, no i°Uia rua do Riachuelo o. 92. sobrado.
2» andares da rua -Primeiro dc Mar- ______i_i

ço n. ao. (4*184 E) J
. .1 »¦ i _iiiiiHn_______»_-i_w_i

DOIS CÁLICES DESTE j
PODF.ROSO ANTI-ACIDO
EVITAM AS-iMAIS GRA-
VES DOENÇAS

E MOLÉSTIAS 00 PEITO usem swnpre o"XAROPE DE GRINDELIA"
de OLIVEIRA JU-.OH

.roso CALMANTE, TÔNICO ÍS EXPECTORANTE
Pedir e exigir sempre: "GRINDELIA OLIVEIRA JÚNIOR"

A1 venda om qualquer pharmacia e drogaria Araujo Freitas A C- ¦ Rio dg Janeira A.

ALUGAM-Sli 
lima .oa sala e quar.

to com clcctricidade, com ou sem
ponsão, at um tasal, com bondes da
cem leis á porta, íi rua José Kugcnin
n. ii, tí. Clirisiorüo. (509SI,) }

„.._-._„  -no$ mensaes, o
sobrado da rua Voluntários da I a-

tria í4i; trata-se na casa f«'«*««•ALUCA-Sl*. 
por,

si

AI;UGA-SÍS 
n casa assobradada da

rua D. Marciana ...,-. cm Bota-
fo„o. pintada de novo; as cliavcs .110
.„. 65. _5__" °> j

trai-wento, porão, quintal, etc.

Aí.UGA-Sl* na praia de Santa Lu-'

nja N. _. de Copacabauo n. 64-'.
(4974 A) R.

ALUGA-L.são, a casal sem .filhos ou rapa-
zcs; na rua dos Ourives n. 37,. -"
andar. (8051 ''.) °:

AI,UG.\-Slf, 
um Brande armazém,1

na rua do Senado n. 250, para

3ualqucr 
negocio; as cliavcs na pa-

ária junto. (5030 lv) J

'ORliCISA-SE de uma mocinlia. para
_. ama secca c serviços 'leves; úi rua

do Ko/o 49, Laranjeiras. Exigcm-sc
-lioas reicrcnciaSj __L_L___._

DRECISA-SB do nmn poifei-
JL tu ama secca, qne dê :bons
informn.õe., para nma crean-
ra de dois annos. K. K.nl
«rand-_a-n.se. (S 3891)

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,;

com ou -sem pensão, a cavalheiros
dc tratamento. Avenida Passos 40;
sobrado.

_._.__ 13S' uma grande sala, mobila-
_- • mi da, dando ftara o mar, .perto dos Ira-

Guuraziestty | g:°hent-.pctfSoa dü co'''"'"m !_£___;
____________-H»!pi,j Aã;™^'. r iÉInflé

llic íóra, com ou sem pcns-o; na rua
da u.lfandcga 161, 1° amar.A1LUGA.S- 

uma boa alcova, ,em ça-
sa dc familia, a moço solteiro; m-

forma-se na rua Coinmcndador Lco-
iiai-do 11. 40, próximo ao _ies do
Vorto. (.93-1 '_) J

(50 . K) J Lapa 103

ALUGA-SE 
a espaçosa loja, pro-

pria para qualquer negocio; Se-
nlior dos Passos 71; trata-se rua da

A IiUGA-SE optima ,siüa üc
-ü-rente, inobilnda .011 não,
com cleotricidude, em casa
de familia; na rua yoluntn-
rios du Pátria 429. (_t-4121G

ALUG 
V.M.SE, cmn ou suui pensão;

mna sala c.quarto gr3.(idc,-eni casa
-dc familia de respeito; ja rua \ o-
luntarios 451. sobrado. T4756 _____

(45Si 1'") I!

Cozinheiros e cozinheiras
1AIT,UGA-SE uma boa cozinheira do
___trivi'.il, na rua Real Grandeza -n.-
•2O0, dá-se rireferencia para -Cattete,
largo do Machado. ___J______L_-

ALUGA-SE 
uma perfeita -cozinheira

do trivial; na rua Gomes "Çarnei
ro m. ... c. n. 15. (486a iC> S
"PRECISA-SE de uma boa -cozinhei-
j- ra, vara uma pequena pensão,
que saiba variar; rua da A-amle^a
11, ifii, i° andar. (5:1265),J

GRÁTIS

ALUGAM-SE 
os prédios novos, pro-

urios para familia dc tratamento,
á rua de S.ii-Anna do Matlicus ns.
Si e St bonde Lins dc \asconccllos.
líoca do ilatto. Trata-sc a rua Uru-
guy.na n. 76. .As chaves no bole-
quim da esquina. __!_____-.

ALUGA-SE 
iim bom sobrado^ na

avenida Gomes l-"rcire n. «140:
chaves 110 i° andar. (3153 _'¦ J;

lilUGAltiS E',Sjposciitos de frente,'
mobilados, -por 4-'. Ç 43$'. ™$%

ça Mau- 11. .67, 2° andar. <______ p

ALUGA-SE 
em avenida ilistípcta c

socegada, casa no.-a.coiú. duas sa-
las, cinco quartos, òpt.lnjá* installaçao
sanitária, etc. Voluntários li. .. on-
de so trata.  M . ".'• J

ÂI.LT.A.M-SE 
com ou sem -mobilia,

.1 saiu de frente, -¦ cs;>lciididos quar-:
tos a casaes .sérios ou pessuas dc tra-
lamento, cm casa de um casal, no me-
Ihor pomo da rua do Cattete, cm
.frente ao palácio presidencial; rua do
Catlcle 132, sobrado. (494- '¦' K

ALUGA-SE 
a casa dc cxcellentes

accommodaçücs, á rua das Lãran-
ieiras n. 43'. iA> chaves 110 n."37J.
armazém. (4920 -.«) J

 obilado,
inuilo arejado, pc.-lo da .ipraia dc

banhos-, na rua Dr. Corrca 1'uti-a
n. 24. (5015 G) K

AI.UC.A-SE 
bom .quarto-

111

A LUGA-SE por 140$ a casa ila riui
__.Gcneral Mcinia llarrcto 163-VH,
llotafogo; trata-sc na rua. da Alían-
dega 11. 12. Peixoto & jCj (5034G) J

ALU-iA-Sr. 
um;i easitíba com aah,

quarto e cozinha, na rua 1-'alicie
11. í8; para informações, ua venda.

(570 J) S

ALUGA-SE por 101$ o predio da
. rua 1X-. Carmo Netlo n, aiS-A,

loja; chavei ao lado e trata-si na
Comp. do Administração Garantida.
Quitanda, 68. (.1178J) .1

Boa opporturiidade para as po .soas íntelligentes o
activas. BeV. S. quer vencer dificuldades da.vida,.ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e audacia,_boa
voz, olhar magnético e allracnte, vencer'e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c ser feliz em amores e em relações de

todaa espneie, escrnva-rae mime-
diatamenie, pedindo o meu livro
intitulado TALIS.IAN I>E PE-

DRâB DE CEVAR, onde coohccercis .as virtudes das ^MGAiSE 5K-V- .«. São
maravilhosas Pedras de Ce\ .ir, recebidas da índia. __4.Bcuto 30, 2" -aiu__-, osqni-
Escreva para :.Sr. Aristóteles Itália— ll«atüemior „ft ,_„•' A,VCni__ Kio Branco,

ALUGA-SF, 
um excelente . quart,o,

inobiladD. com iauçlla. muito are-
indo ifimoço .solteiro, na rua Ria-I
chuelo n. .5', preço ¦ módico. • •

A IiUGASl-SK cnstnlws n a
•tVAvenida da Gloria, rua do
Gattute 123. As chavo* 11a ca-
sa 15. Tratn-so o*á. "Paulo

Passos & Comi»., Wk B"W»t»
Lnzi__n.^02. :Mm O

ALUGAM-SE 
uma 

'_&;¦ 
sala de

frente e magníficos quartoi, com
•ou sem mobilia c com ou Eím pensão,
á -travessa Cruz ítima, #5, - próximo
aos banhos dc mar dn íiamcngp, cm
.splcndido,. predio rece_*,CiinJtruiilo e
dotado dc todo conforto,'inclusive te-
lephonc. ._.____!_• _j J

ALUGA-SE 
em casa ,de-:|jimilla', um

bom quarto, a pessoas./de trata-
mento,-pcrlo dos banhos-^Muar; rua
Ferreira .Vianna ao. ' 

iM8'9 ' }

AiLUGA-SE 
"ma casa dc frente de

rua muito limpa, com duas salas,
dois qunrtos, cozinha, banheira , cs-
nialfada para banhos de agua fria c
quente, iiislallaçãõ clectrica, todos os
aposentos muito ¦ claros c arejados ;
ua rua Dezenove <lc .Fevereiro n. 63.
Uolafogo;- a chave .no- .armazém <io
canto da rua Voluntários da Palna ;
trala-se na avenida Rio .Branco, 177,
:m frente á estação dc bondes.

(5047 C) S

PRUCISA-SE 
para casa de fam!:

Ihi de uniu cozinheira e lavadci-
ira, que durni no àtugucl; trata-se na
rua iMariz e Uarros 527, prolonga-
mento. (C4i3Q)S

tios Passos 11. 98, sobrado — Caixa do "Correio
604, Rio. 

ALUGA-SE 
por 300$ io .o»,andar do

l! "" 
"

iprcdio á avenida Rio iBranco 87,
pintado c forrado de :novo, próprio
paia morada dc família; trata-se no
mesmo, -.pavimento -.térreo, -esquina.

(4994 L) Jt

.IJRECTSA-SE de uma .oa cozi-
.L nheira paia casa de negocio; rua
Uniguayand 75. 1 .»• (4890) S

CREADOS E DREADAS
Í>RECISA-S1" 

de uma creada para
todo serviço; na rua íltlachuelo

11. 155- 1(4975 C) R

OREC-ISA-SE de um -creado que
.1 seja bom jnrdineiro; rua do
(Malloso n. 96. (491G D) R"EMPREGOS 

diversos

ALUGAM-SE 
aposentos magníficos,

com todo o conforto, -preços -modi-
•cos, para maços do commcrcio; ua rua
:.,ui: Gama n. 45. '(3o-'' E- J

•IHHililllllSllllllllIliBlIllIBlIIlHfflIla»!»!
I CHA' DE MINAS M
f 

(Legitimo Clianéo de Couro) S
Dc,iustto: Rua aus Ourives S4'm

liaillll_liM!l«i;i_IHIBIIillltMlllM!_l||lil

JI 
LUGAM-SE. a cavalheiros do com-

iincrcio. -bo:_ salas c quartos, com
creu do nara fazer limpeza', luz clectrí-
cn, tclcnhoiic todos com sucaílas pnra
o jardim da praça Quii'«e <U .N-ivem-
bro -ljdii.es dc 100 ríis para todos os
nonlos <la cidade, a 35$. 4oS, 50$ e
60$; ,á rua Clapp 1. (.631 E) S

A LUGAM-SE .sei-rados, uma boa
iisala dc frente e um quarto, -tudo
com mobilia. Avenida Henrique Vai-
ladarca n. 5, cm frente a Policia
Central (5040 D °

ALUGA-SE 
por 50$ o predio da

rua General Tcdr» n. 132-I; cha-
,ves no '.local; trata-se na Comp. dc
Administração Garantida, ,|4 rua da
Quitanda, 68. (3177 10 J

. A LUGA-SE um tom copciro ,para
Acasa de familia dc tratamento: -na
rua N. S. de Copacabana C62, Tele.
Sul ri5- (4333 H) J,

; A 'I.UC.A-SE uma lavadeira e engom-
__.mndclra, para casa de familia; -na
_u;i dç Santo Amaro 173, .Cattete.

(S1321>) j

ALUGA-SE 
uma sala de frento,.

mobilada, .a casal ou dois moços
ile tratamento, casa -de familia; rua
Senador Dantas n. io. (4SS2 E)S

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da

avenida Gomes Freire n. 112,. 2"
andar; trata-se na Comp. de Adminis-
tração Garantida, á rua da Quitanda
n. CS.

grande sala d. -fronte e quar
to, junto ou seiianitlos, com
pensão, .coin.on sem nioltlUii,
casa de iamllin. ____>__________!

A IUGA-SE um honito andar, .com
__.(* comparlimentos e crande quintal,
por :i2Q$; rua da America -4-

\ LUGAM-SIv. juntos, .uma -^ajea-
__.la dc frente c um grande quarto,
n casal sem filhos, escriptorio on a
moços; -uUigucl looSr na rua Uru-
guayana 07 sobrado.

na rua , „
(S2Q0 E) K

ALUGA-SE 
a rapazes ou cavalhei-

ros dc todo o respeito, uma ma-
gnifica sala de frente, com quatro
sacadas _ mais um confortável quarto,
ambos com entrada .independente, luz
eiectrica c todas as commodidadcs,
cm caas dc pequena familia dc trata-
mento. recentemente -mudada para a
rua Primeiro de Março 11. iuo (2"
andar-. (45*!3E)R

wwaiiii-iii-iii-iiiWM™»1"™
-.-  ,W OS QUE .SOFFRI-M DO
„___._ Ü ESTÔMAGO DEVBMVSAR

I Gnarmienia
a ___=  .... i.r

ALUGAJLSE 
salas dc frente c

quartos mobilados com ou sem
pensão; lua S José 52. -sobrado.

(Í282 1-.) _

r<0__ .ni-lRAS — Precisa-sc
^luira camisas dc homem, na
l-'ubrica Amazona, rua ida Ca-
!__£_______________[ ______?
3,-iMPREGA-SE 

tima_moçai dc con-."
li dueta afiançada, M.ofmÍ_do .fora1

do aluguel, para cozinhar o trivial,
ou lavar e passar roupa; rua llcnto"isboa 11, 76,  (3537 C) J

r7ilT-ER-_CE.SE uma moça pnra
V. ajudar cm vestidos de senliora.
Não tem pratica dc ófficina, deseja
npcrfcicoar.se; Quem precisar, nntiui.
cmr por favor liara este jornal, com
ns iniciaes M. M. S. (S487.) S

__T_X_IX__JI____-V-_--g_-:_X_TT__---___:T.TT_____3_ n
UM KEMEDIO INDISPENSÁVEL M

EM TODAS AS CASAS DE M
FAMÍLIAS "

AS CÁPSULAS ROSEAS JQUINO-
THEINA, FAZEM DSESAPP ARBCER AS DORES DE CABEÇA
nevrálgicas e dores rheumoticas cm poucos -minulos. k

l.dc ser .usado por qualquer-pessoa sem receio de atacar qual- n
* quer o.írã.. sendo por esse motivo, superior a todos os similares.'.)«" DEPOSITO GERAL: «

GRANADO .& FILHOS
91-Rua XJ_.1_.B-t_-3r_--_.a-Ol ;

i-^p^-_-Y______r_^____r_xt_____^

A LUGA-SE uma boa casinha, den-AJLtro de uma clmíara, ociu quarto,sala de jantar, cozinha, com agiià
nascente; na travi_,a do Navarro n.
23 anligo; informações na mesma tra-
vessa 11. 81. venda, por favor.

(271 J) J

ALUGA-SE 
011 vende-se a ca . da

travessa Navarro n. 20, Catumby,
_o:n tres quartos, .«luas salas, bom
jiuiutali fogão a gaz, luz electrica e
gnz. Aluguel I30$ooo. Chaves 110 32.
armazém. (5012 J) J

ATyU.CA-SK 
a confortável chácara

da rua Mauá li. 99, Meyer (Ca-
chamby); trata-sc na rua do Ouvidor

1.1, dentista. (5202 J) J

A 
LUGA-Sli o predio da
dc Bomfim 791 c.im 5

rua Conde
791 tom 5 quartos e

buni porão; cliavcs no açoiiRue, e tra-
Ia-se na Mia .Moura llriio iq. (4437K)R

AÍ.UGA-SK 
o pequeno sobrado da

rua Coudc de líumíiin 05; trata.se
na loja. (.(.... K) H

ALUGA.M-SK, 
a !fo$. os nredios V,

VII r IX da rua Umbeliiia 23,
Canccüa; 4 arojaílos e bons comnio,
dos, quintal, cozinha, banheiro c lu.
electrica;" (4!)0o I;) K

ALUGA-SE 
a cisa da rua tle Sanla

Amélia 26 (próximo á rua liarão
dc Ubá); trala-se n.-i rua do Mattoso
gC, onde csiio as chaves. (4944 DK

a casa n. 41 da rua
ALUGA-SECosta Ciiiii

A!LUC..\-SE por 70$ a boi casa á
rua Uruguay u. 127, com dois

quarlos, duas saias, clcctricidade, vt
quintal, casa IV. (39S0 K) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Vp.

ranga o. 102, para pequena ta-
inilia. (5033 G) .1

\ LUGA-SE cm casa de familia de
i-Ltriitáíueiitó, um bom quarto, a ca-
sal ou cavalheiro de tratamento ; na
praia do Kusscll ri. 160¦ (4985G'.

ALUGA-SE 
pòr-. 240$ . prcilio as-

sobradado da rua Christovão Ço-
lombo .11. 29. perto da praia do Ela;
mcilgo, cinco quartos, duas salas,,
quintal murado, luz clccirica, etc.,
aberto daJ 2 ás ... (4901G) K

A 
LUCA-SE por 120$ unia casa, to-
da reformada, na ,travessa do Cruz

n. 8 (Itaddo-f- I,obo); as cliavcs no
ti. 10. (.10*70 K) J

AIA!GAM._1-1 dois esplendi-
-rt-dos quartos cm 11111a casa
cercada dc jardim com nin-
gnifica pensão; rna .liaddock
Lobo 11. 252. . (US8S8) K

ALUGA-SE 
o predio ri. £6.1 da rua

Conde de Ilomfim: trata-se á rua
Visconde d clnhauma 38. (3203 K)J

rica, S. Christovão. 'bondes de São>
Januário; as chaves estão na venda,
cm frente; aluguel 110$. (501.1 l.ltt

A LUGA-SE a casa 34S da rua S.
__"_U,uÍ2 Gonzaga; as chaves no ar-
ma/cm em frente, (.9-t l-) J

ALUGA-SE. 
por iSoS o sobrado da

rua S. Luiz Gonzaga 06. São
Christovão. com boas acconunotlacítes;
trata-se na rua Alfândega 12, Petxo-
to & C. .(so-'3 L) J

ALUGA-SE 
uma caía, com 2 quar-

los. 2 salas, luz elcctrica, por 01$
mensaes. na rua Pereira de Stqüoiru
93, Villa Yplrança, bondes dc 100
réis de £. Francisco Xavier; as cha-
vos na casa VIU c trala-se ua rua
do Ouvidor 143, casa Bcvllacoua, com
o sr. Mario. (10. 7 !.>!<

ALUGA.SE 
um grande, armazém,

com forno de padaria, na rua ilo
Mattoso; trau-se na rua ülarão de
Ubá 162^  _i_____ ___f
ALI

XXeo

ll___9flTFM_%Í__ dirija-sc á caixa do Correio
-WS|~W I blIWIH 194T — Kio do Janeiro —
Knvinndo o nome, residência c o sello para resposta.—
OURA RÁPIDA K GARANTIDA — GRÁTIS.

ALUGA.M-SE 
boas casas, cm Cn-

tumby; trala-se á rua Magalhães 21.
(4.-9I J) K

ALUGA-SE 
o predio n| J42 da rua

ti. .Carlos I, antiga,:-.S»nto Ama-
ro, osichavcs iria coníeiianüda esqui-
na da rua do Cattete, onde se 'trata.

. (3968 G) J

A-I-JCAM-Slü qunrtos com
^^pensão, corfortaveis, desde
49 por dia, o nma sala com
pensão pnra 2 cavalheiros on
casal, 200$ mensaes, luz ele-
ctrica, teleplione, etc. Pensão
Familiar. Praça José de Alen-
car 14. Cattete. (U.30G0)

ALUGA-SE. 
perto do mar. um

quart 1, mobilado ou 11.10 coin ele-
ctricidadi • casa dc família: rua Cor-
rea .Dutra 78. - (_________

ALUGA-SE 
na rua General

dano n. 186,
Seve-

___ _ ... ., casa de família, uma
ala ile" frente c mais cinco quartos,

tudo com mobilia c pensão, por. 100Ç,.
90$ c 80$. Só n pessoas distmetas
í-gaiiicitío adeantado. (4-'35G)H

ALUGA-SE 
a casa assobradada da

•rua dos Coqueiros n. 20, toda re-
formada, com boas accommoda.õcs,
luz elcctrica, bondes á poria, etc; as
chaves estão na rua Itapiru' _. 7.
onde se informa,  (4401 .1) R

ALUGA.M-SE 
cm casa de pequena

familia, parte da casa que oecupa,
tendo sala, quarto o cozinha, tudo
separado; na travessa dos Prazeres
n. 54, Rio Comprido, preco 2í$ a
3o$ooo. (5173-j' H

iniiai ifl«xii!i:uini!«ia
ÂClcnien.ic íoi; jdiara na casa 3
da avenida junta, e trala-se com o
sr. Moraes, praça Maua 10, .(los
-it-.l_ __"4- ___*_ 92 •'

A LUGA-SE um bom quarto illumi-
-t-Lnadt. a luz elcctrica. a .moços; 1>re-
ço 35$; á rua Kiachuelo 317.

(5065 E) M

ri M.GA-SI. uma casa, ha rua da
-cXAnierich n. 6,í. com duas salas,
dois quartos c grande quintal; ..rata-
sc .¦].. rua .Santo.Christo: 11. 14". com o
sr. Bauios, (;o66 li) M

A LUGA-S-E o armazém á rua
¦H-S. Pedro 79. Paru 'tratar
110 1° tthdiír do íiicshto nrcdib,
onde também se nlugiim
umiis salas próprias para es-
criptorio. (15 5171) E

'rjRBCISAiSE de um c.iixelro de
X 18 a 20 annos, com pratica de
seccos c molhados, á rua Carolina"Machado 11, 10S — Estação de Ma-
diircira. (-201 Dl .1

T)RECI!SA-SE de um homem para
.1. cnpataz dc uma grande clucara,
com bastante conhecimento dc planta-
i.-ãi> e Iralamento de animaes. Trata-
•sc no Cinema Ideal, ¦& rua da Cnio-
ca 11. fio, (5136 -1»

AJ.UGA-SU 
por 110$ o predio a rua]

General Pedra 11. 134, próprio
para negocio; chaves 110 local c tia-
ta-sc ua Comp. de Administração Ga-
ranlida, Quilaiida 68. _!i'_!!_J

A LUGA-SE o 2° andar do predio
__.ii. 1114 da -rua Primeiro do Mar-
ço, com vis'.:-, para o mar, tendo boas
accoinmodaçõci para faniilia; tratn.se
na mesmo. (4S1. E) J

A LUGA-SE um quarto, :na avenida
__LMcin de Si n. 40, ..brado, não
lia crcajic.is nem outros inquilinos,
casa de família. (-17041'') J

ÍDUtEGlSA-SE de um collocador dç
X (olhas cm machina de pautar.; n
.ua do Ouvidor ;2. (I).|8.i6*i J

.JUECISA-SE de moças para pre-
X gar botões, ú rua des Ourives
11. 103. (S 4851) S

ÍJRE 
Cl SA-SE de perfeitas costurei-

ras para colletos, na ófficina dc
iMinc. lios, com Pinto, á rua do
Ouvidor 11. 86, i° andar, Au .rc.it
Marche. (.|8uO S

ALUGA-SE 
o sobrado da travessa

,1o Costa Velho .11. 5*. as chaves
estão 110 11. 7; trala-so na rua do Ou-
vidor 11 iSj, com o sr. .llastos.___i.!___?

ALUGA-SE, 
das 2 i|_ As 31I2

horas da tarde, n casa pintada c
-forrada de novo, .gaz. c electricidade,
da rua Visconde da Gavca 11. 83.

(4S03 E) J

A LUGAM'SE esplendidas salas c
__-qu..rt)S. com mobilia c pensão, pa-
ra casaes c cavalheiros de tratamento;
Senador Dantas 14. U<." EU

'IHUI-XISA-SE dc perfeita ajudante
J de sia; rua 7 Setembro 215. sol).

(S 4506) K

nUECISA-SE dc um tecetão que
.1- entenda do tnba.liho.demaçlunas
-.lc "subir", para o fabricação dc ca
misas de malha. Dirigir-se íi rua
General Coniara
sr. Costa.

sobrado, com o
(5028 D) J

Íjll„CISA-SE 
de uma -memna de

.12 a 14 onnos. que lenha bons
cosliiiucs c obediente, para ama scç.
ca o mais serviços leves, dc c.i-_ dc
í.unili.i; não sc quer preta; 111 nw
Sc-.gipc n. i02j (l.-IQ A) R

T)RKCISA.S_ de inn bom orf-ciál
X dc barbeiro, para clfectivo; á rua
Klias da Silva 11. 339 — Est. Jron-
tin, (5004 Ul R

UM 
almoço ou imitar completo

com a sobremesa dentro Ue um
pão por Goo reis, na rua do Rosa.
rio u. 13;. (2844 S) J

A LUGA-SE .1 faniilia de tratanten-
_T_.to, o cpnfortavcl predio da tra-
vess. do "Torres" 13; t.-.it. 1'iaehiiclo.
136, (4019 1. J

A 
LUGAM-SE pequenas 

'casas, para
familia. na rua b. «Clemente n.

íoi. c rua do Marques 11.-7. largo dos
Leões; trala-se com Antônio -Moraes,

oraça Mauá 11. 10, das -111 i1_ «s :
horas.

,4 LUGA-SE por 13=8 o prctlio a
__.rua Iluinaytá n. 6o-IV_; chav-es
mu fundos; trala-se na Comp. de
•Administração Garantida. Quitanda
11. 63. (3175 G) J

ALUGA-SE 
por 400? a predio á

rua -llunmylá, iGi; cliavcs no lo-
cal; trata-sc na Comp. de Administra-
ção Garantida. Quitanda, fia. J

(31/1 
G- J.

A LUGA-SE. em Botafogo .no beco
-Xdo Leandro 11. -13 quasi na _qm-
na da rua Real Grandeza um predio
coiii quatro quartos no sobrado, porão
habitavcl. com um quarto c grande sa-
lão; refoiinado c pintado dc novo, com
illuuiinação elcctrica c gaz; reta aber.
to para ser visilado, c trata-sc na rua'
da Alfândega 11. si. sobrado; aluguel
c taxa_i -Sooo  _____tl___l .

ALUGA-SE 
por 200$ o predio da

rua da Passagem 11. 97; trat.-vse
na Commnliin de Administração Ga-
r.auiid.a, Quitanda. CS. (3173 G) J

ALUGA-SE 
a casa da nu dc San-

ta Alexandrina 11. 169. com qua-Iro quartos e mais dajieudor... as; a
chave está no n. 137. (521S.I) J

ALUGA-SE 
o pavimento térreo do

predio n. 304 da rua Dr. Carmo
N-ello. Cidade Nova. (324o J) J

ALUGAM-SE 
casas, a 120$, na rua

Conde dc Bomfim 229, com 3 gran-
(49as K) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua dos

Araujos 11. 91 (fabrica das Chi-
tas); as chaves eslão na mesma rua So.

(3194 K) S

A LUGA-SE barato, o grando sobra-
•£Xdo da rua Conde dc Bomfim -'jc
com numerosos aposentos, forrado c
pintado dc novo, quintal, gaz c ele-
ctrieidade. (510. ,K) S

A 
LUGAM-SE. na afamado bairro-'
liaddock Lobo, a moços solteiros,

2 crandes quartos, com írento .para a
rua. bonde de 100 reis c em casa de
familia; rua do Mattoso 250.

(..54 I. J

LUCA.SE a boa casa assobradada,
com er.lraila ao lado, lendo 3 i|u:ir-

tos. 2 salas, banheiro, cozinha, quin-
lal, na rua do Consultório 11. 47. pro-
ximo á avenida Pedro Ivo; as chave»
na casa VII do 11. 51; ir.ita.se com
Guimarães, á rua Luiz de Camões ifi.

(5134 1.1 J

ALUGA-SE 
o novo predio nssobra-

dado da rua General Argolo im-
mero 2-'0, em frente á rua .Argentina,
com tres quartos, duas sala*, boa co-
zinha, privada Interna, tanque, ba-
nheiro e quintal. Aluguel, 120$; .para
ver ns cliavcs no portão largo junto
ao n. .223; tralar na praça da Rcpubli-
ca 11. 221, casa Caboclo. (4483L) J

ALUGAM-SE 
a 73$. 83$ e 90.

boas casinhas, pintadas,c forradas
de novo, bondes do cem réis. nssobra-
dadas, próprias para familia regular;
na rua -rei Caneca n. 25-i Irata-se
na avenida Salvador de Sá uu-., -

,(3"3 L) J

ALUGA-SE por 123$ mensaes um.-
boa casa, á rua Jorge Rudge ri.15.1; as chaves na rua Oilo de De

lembro n
tacio 37.

111; trata-se na rua lis-
(5188 J) R

ALUGAM-SE 
dois bons quartos,mo-

biladjs c com pensão, a .casaes ,e
senhores de tratamento, com todas as
coiiunodiJadcs; liaddock Lobo 13.

(3644 K) J

ALUGA-SE por 120$ uma casa
para regular familia < com porão

habitai; na rua Conde de Bomfim .7;
cliavcs c tratar no armazém junto.

(5097 K) J

ÁLUGA-SE 
o espaçoso armnzcm da

rua da Lapa 11. 47, a chave está
110 sobrado e Irala-sc na rua Acre, 36.

A LUGAM-SE as seguintes casas
i—Lpara familia:
Rua General Pedra n. 130,

para necociò e -faniilia ' . I5o$ooo
Rua Mariz c Barros n. 2_q,

diversas casas, in "Vil.
Ia E-igenie" desde. . .. ioiSooo

Rua José Clemente n. ,47, . j_;j$ooo
Rua Santo Cliri_tu dos MÜa-

gres 11.- 102. ..... 9i$ooo
Rua San'c Christo dos Mila-

trres, a loja do n. ipo. iio$ooo
Rua do Cunha, a loja do

11. 6.1 ioi$ooo
Uua Viuva Cláudio n. 32:.

próprio para uesocio c
faniilia 140$ooo

Rua do'S. Pedro, a loia do
11. 23) 233$cno

Jos. Clemente n. *j.t. . • • góSooo
Ladeira do João 'Homem 60 142S000
Luz. luie Contra-Almirantc

'BapÜsta das Neves n. 3° 202S000
Jogo da H0II3 11. 11S  132S000

Trata-se j rua de ^S. V°drp n. 72, l . ,i;UGA':SE uma boa loja para nc-
com Costa Braga „ C. (402S 10 j___ROéio -lim-- ,c,„ „,ora(];l c a<EU,j,

pertences de vitrine; na rua Maran-
guape 11. 36 (Lam). '4090 1!) B

ALUGA-SE 
por S8S uma casa. com

boas acconunodaoóes c grande
quintal; r.a nia do. Latlctc^M^ _

ÁLUG/.-SE 
uma casa. por 132?, com

4 quartos. 2 salas c grande qum-
lal; out.-'.. por 132S. eom 1 quartos. 2
salas o crande quintal ua rua (to
Cattete 214; outra, por 122Í. na rua
limito L'.sboa So. com a imarlos. 2 s. -
las c grande área; outra, de 87$, ç ou-
tra por 61$. tem Kr""1(1í *™"g- f,

vilitJCiA-SE n casa fla w«n
^-Silvü 111. 23, nttfàj\'li.n fltí
t.atám'_nf-. 

'«flin P saiu.. o
quartos o mais .çquiino-iilif
des. Tiata-se me-lii v<".acçã°
com o sv. Duarte _*<!lix.

ALIIGA-S-E 
uma linda casa com ele-

ctrieidade, gaz, pjràq,'.i<"u.s falas,
ires quartos, etc- TÍ-5ígS_ .ua Dona
Marciana 5. (5-01 <¦•> ¦'

A IiUGA-SE par.-i familia. dc trata-
_____mento o prãtitie c confortável i°
anuar do predio inteiramente novo da
avenida Mem d. • Sá 11. .149. tendo
7 boas quartos, duas grandes sa'as o
n..-,is denctidencias; (493ÒIOR

,. ALUGA-SE para negocio limpo a
_Ü*™„ __-loia inlcirahicntc nova, da avenida

Mera de Sá n. 349, -esquina *la rna
Ei-ci Caneca; ponto dc grande fu-
luro. (4927 lí) K

ALUGA-SE 
um esplendido comnio-

do, com ou sem mobilia, a um sc-
nhor dc tratamento ou -moça protegi-
da, _ò_c_f_-da. casa muito confortável.
Avenida Mem _o Sá n. 93. ique trabalhe fura", cia

(4938 1-.) -.1 lia; na avenida Gomes Freire 11

ALUGA-SE 
um

moços «do co:

'OKl-XISA-SE dc lima mocinha dc
X 12,n 14 annos, paru casa dc um
casal; na tua do Senado S5.

DRECISA-. E dc um menino 011
.1. menina brnea e dc bom compor-
lamento, pira casa dum casal; rua
Gumlc dc Ilomfiin 1279. (C4.75) K
'OltEClSA-SE dc uma senhora de
.1 meia edade, que durma 110 ala.
Iruc), imra o serviço dc uni casal
sem filhos, c qne saiba cozinhar o
trivial, a lavagem e cngominaiios jlacasa são feitos fora; rua 8 dc He-
zembro 11. 79, casa 3 — Mangueira.

(52-4 S) J

ão ¦©oitipreni_pe__ieaíios
sem pfit-ieiro visitai* a

Drogaria Granado _ Filhos
RUA URUGUAYANA N. 91 '

•esagem çji'atuita em. balança sen-
sfvel a 1 gramma

lala de frrnlc.
oimncrcio ou a ca.al

cas. dc fiiini-

(.|3.-o !¦") Jsobrado.

ALUGAM-SH 
bom quarlos a mo

Cns, com bons l»i(n1ictro3, elevador
| o cv_.-ulos, no bello palacete Urasança,

ú rua -laranguapo n. 9. largo da
I 'Laiu. 1__:_____

A' 
CASAES «cm . lhos. dlugani'Se

1 lindas salas mobiladas ou não

A iLUGA-SE por 43? «n. casa dc fa-
iLiiilüa, iim quarto dc frente, mobi-
Indo, com gaz c roupa if.t' cama. Kua
U. Carlos I 11. 94. Cattete.

.... (.184 G) K

A 'LUGA-SE -riu casa dc uma viuva.
__.u-.vi sala bem mobilada, nara des-
camas: beceo do líio 58., rtattete.

' (3146 (¦> .'

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Ali-

rc 11. 56. Laranjeiras,, com bom
quintal; aa cliavcs cm baifco.¦;;(52ii C) J

AlTk*".ÜI-.Iv 
.para família dc traia-

mciilo, as casas dn rua. Kcal
Grandeza us. 35 e 41, ca-a VI, com
cinco quartos, duas salas, cozinha, o-

jpa, despensa, dois banheiros, duas sa-
-nüarias. luz clectrica, jardim, -quin-
tal, etc; para ver c -.tratar na mes-
ma rua, esquina dc S. Clemente. 33í.
armazem. (3199 G) 1\

ALUGA-SE 
por Si$ o predio a rua

Costa Pereira n. ?3; cliavcs no
u. 48; trata-se na Comj). de Adnu-
iiisti-açâo Garantida. Quitanda, 68.

(3'7J G) J

A T.UGA-SE por 180$ uma boa casa
__.com 4 quartos. .2, salas, _inheiro
dc anua quente c fria c com comnio-
dos fura; para- empregados; . na rua
Visconde de Silva n. io.|. As chaves
na mesma rua d^, Botafogo, d.clcnuo;
nc 4<Í4- Ceulral. ' "v";(4973 G) K

A LUGAM-SE uma bella sala c ga-
i-Vliiuclc ou qu.-.rlo só ou (indo .ap-
parlamento, -esplendida yisia -pata o
mar, luz. elcctrica, bonda.. s_Wo.rtá)
perto d,.'-)ianhos dc mar, iciji^ças-aí-sem
creanças' c r.ndíçb. inquitiiib, íniobmijos
c mais cQiit-rtO-l-üàÜé-; na rf.a %f»rjs-
lovão 'Colombo 11. 12, quasi esOTina
do flamengo. (519. G) J

ALUGA-SE 
ou vende-se o 1 predio

da -rua da -Passagem n. 100, com
amplas àccotn mo dações para familia dc
tratamento. Aluguel 330$, preco dc
venda S3:ooo$; trata-se lia mesma rua
11. 135. (4921 G) J

:...)_¦¦«,_— 1 |a___W_W_____J_-»l_MWHWII^**Wft'

Leme Copacabana e LebloR
ÂIIíUCA-SE 

a casa n. 172 da, rua
Silva Telles, Ipanema, ao pé da

avenida Vieira Suuto, próximo «o
mar, Tem iodos ca requisitos para
faniilia dc tratamento, quatro quartos
c grande terreno. l*-..o, _<..$. Tra-
tar á rua dc S. Pedro 61 sobrado.
cum o sr. Oantc, Cp.G. LIO J

A LUGA-SE o prctlio 11. 57'¦f^-dii ruu Jp;iiiein;i; trnta-so
110 ii; 65. (,J 49_0) JHI

uma sala dc frente, -cm

A.

__

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchite» coquolu-

ohe, tuberculose o ástlitua. Tomai-
os ê ter certeza ile estar curado. >
KKCUS13 OS OUTROS BONS
XAROPES que vos offerecem.

Preço do vidro 2^(500
Exija o de S. BRAZ

Drogaria Barcollos — Niclheroy
Depósitos : Uruguayana, 91 I tjta.Marechal Eloriano, íiü }¦ IvlUAssembliía 8i I

AT,UCA.\I-SI-: 
uma Síila - quarto de

frente, com entrada independente,
em casa de unia sonhara respeitável:
na rua Coronel Figueiredo do Mello
n. J.8. (jo-l.* I.) -¦

AI,_GA'M-S1* 
casas pqr 80$, com

dois quarlos c duas :salas, na ave-
nida de S. Christovão 11. ÍÍJ.I. pnnl(i
dos bondes dc cem réis. (.iioSI.).!

AI.UGA.SE 
a casa da rua General

Canabarro ig, nova, illuminada o
luz clectrica, com optima saccoinmo-
daCões. bom quintal, porão habilavcl.
pela quantia mensal de -00$; irala-s^
na mesma rua 11, ae. (-I4J.1 _) °

A_ 
l.UGAM-SH na Terra Nova, qua-
tro casas por 8o$ mensaes. .todas

ellas, teudo unia destas armação e
para negocio; na rua Souza «-''rena.,
.lote 11. 3! trata-so na rua da Qui-
tanda ,i4 e 36, loj"a. (-tioo I.) J

A IilIGAM-SE as cnsns d» rua
Ali. SÍa.In 71 (Aldeia Caiu-
pista), itrnüsvp-sal á rum I*«-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, co.iiilin, ba-
nheiro o tnnqiio do Invadem,
todos os coiiiinorlos iiluiuiiiu-
dos & luz clectrica. As chaves
110 lociil. Trata-se na run Gon-
çalvcs Dias 31, próximo da ei-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Oampistn,
cuja passagem om duas sc-
cções é do 200 rs. Alugueis
100$ o 110*000. Ii

_____ LOBO E IIJUCí|_-»!l;fl£H;S:f_
Administração Garantida. Quitanda 08.

\ I,UG\YMiSE, com pensão preços
X-Linodiccs, a faniilia ou cavalheiro,
limpos i arejados oaurtos: rua Had-
doei; J.obo n. 96. (5002 K) K

i com ou sem pensão, esplendidas
1 commodidadcs, luxuoso banheiro, jar;
! dim c socegoj teleph. c limpeza; á

travessa Torres 11. 9. (suS Í3l S

1F

A '.'.UC-A-SE uma s-ila.ii dois ou tres
-TÍ-moços ou ri casal sem filhos, com
ou sem pensão c com a\i sem mobilia.
Marquei! dc Abrantes, 7(1.

(ji.ii C) K

Í>.UA 
Callctc n. 1, sobrado. Nesta

\) bem arcjad.i casa, alugam-sc cs-
plendidos quartos, com*, bella vista
para jardim c mar. a rapazes c ca-
valheiro. dc tratamento. ' Tem ba-'
rthos quentes c frio-.. Pensão de 5?
h f'5 c 7S0ÒÕ, Tclcplicue' 5 .í!o, Ceii-',
tr.tl. (.«aS S) ]

A I.UGAM-S1-: as casas V» o 8o da
Xxrua Visconde lMgueircdo: as cha-
ves estão na mesma rua 70.

(40'JO K) R

AI.UGA-Slv honila casa moderna, a
ic__,cã__l ou pequena familia decente;
rua .Darão do Amazonas n. 14<>. foi
toda ninladai a chave no C; tratar,
rua Club Atltlclico ti. 35. Pc'lo do
lai-Ro da Scfiunda-t-'oira; Dlfuoo.

(.1980 K) J

\ LUGA-SK por 70$ uma
¦ÇVcash com uma sala, dois
quartos, boa co/,inba e mais
dependências. Kua Pereira dc
Siqueira 39, avenida ( bonde
100 í.is). (J 4285) K

A-I,UG.'.-Slv a casa da rua Gratidão
X__n. 15, com dois quarto?, duas sa-
las, cozinha c i;t_j trata-se.;ia nics-
ma rua 11. 11, iluda da Tijuca.

(,H ?o K) J
a

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

AI.UGA.Sli. 
cm casa de uma fauu-

lia séria, oue não tem outro Infjui-
lino, unia sala dc frenle, completa-
mente independente, com ou sem pcn-
são. a casal sem íillios ou a uma sc-
nhora dcccnlci rua liaddock l.obo 57.

(.S06S 1.) M

AI,UGA-SH 
uma casa com pequeno

jardim, duas salas, dois quartos,
cozinha cotn fogão econômico, instai*
lação clectrica,, chuveiro, Vv. C,
quintal, .por ioo?: na rira Tlicotloro
da Silva 11. 4:7, bonde do Andarahy.

(. .° !_) J

ALUGA-S 
. a casa da rua da Ale-

ííria n. 165. com 3 quartos. 2 sa-
las, desnensa, iiuiut.il e luz eleetrie_|
a familia de tratamento; as chaves cs-
lão 110 11 167; trata-se na rua do Ko-
sarío 10., loja, (..050 I.)

AT.UGA-SR 
1

.Copacabana,

A r.UGA-SE bom e novo sobrado,
XÜLpor 140?. com 4 quartos. 2 salas,
luz c Icctríca c fjaz, junta. Rrande ter-
raço, boa banheira esmaltada c todo
conforto; rua liarão do _.l_..qtiiu 738.

(.M43 I.) 1

Aluo-a cs "O Andarahy, uma
ntllga .c ])on ca?n pro|>ria, para
duas pequenas familias, do ís minulo»
do bonde, á rua Souza Cruz n. 471
as cliavcs estão «a mesma c trata-se
na rua da Quitanda 11S. (49-9 S) J

ALUGA-Slí. 
por iao$ nicnsacs. a

casa da rua Major Avlla 91, coin
3 quartos. 2 salas, despensa varanda
c luz clectrica; as cliavcs estão 11. m;.

(5_?i 1.) W*

AI.UGA.SI-'. 
por 150$ nicnsacs. cs-

pacoso armazém, na rua S. I<u.
Gouzasa 11. 1.1-', roccntcmeiile construi-
do próprio nara aualqucr nccocio.de-
posito ou fabrica, com grande cbaca-
ra; chaves 110 134. sob. 's-''0 'i)K

I.UGA-Slv uma casa com uma sala,
um quarto, cozinha c clcctricida-

dc, por 61$; rua liomíini 191, bao
Christovão. (s-148 W J

I.UGAM-S1-; quartos.» a 20$, _;$,
30$ 5 35$; na rua Ilomfim n. o_;

tem' muita ORtia c muito terreno. São
Christovão. (4.1 . _) J

banhos do mar, n uni senhor do com-
mercio, easa de ca:ál dc todo o res-
ipcito; na travessa Domingos l.rreira
n. 2, com entrada pela rua 'Nossa
Senhora de Coiiacabana ..Sj-A.

Ct9-'9 ") J

A 1...GA-SI' «li rua General IV.y-
_ír_Lüoro ii". 20, avenida, uma casa ;
irata.se na rua da Passagem n. c8,
loja. (jeog ) J

A1,UGA-Sli 
perlo dos banhos de

mar, uma casa completamente mo-
-bilad.. jiara pequena familia, á rua
Goulart n. C. (517O U) 1.

A 
LUGA-SIÍ um quarto cm casa.de
firmilir. respeitável, com ou sc»n

nensão. a moços ou'-a casal: rua da
Quitanda 66. a" and. f_____.____J

ALUGA-SK 
um andar do .1 quartos,

2 saUs. para _ escriptorio 011 ..faim;
lia; rua Assembléa (5-70 E) M

"DRF.CISA-SE de timo boa creada
-- porluguczn, para casa dc perfile-
im familia; rua Senador Furtado n.
Hi, casa 23. _________!__.__I

PKKC15A-SF. 
de uma menina r-ir"1

serviços leves; na rua General
3.000 n. 115—Fabrica das Chitas.

(5-*-'9 D) J

TJRECiSA-SE de uma creada, para
X serviço dc casal, dormindo no
nliigUcl, á rua liarão dc Mcsnmta
n. 731, Andarahy. (494- D) J

rItUClSA;SE 
de umicopeira e.ar-

ntmadcim;
f,6 — llolafogo.

rua Visconde Silva
(5-64 U) J

T)1__CISA-SE dc uma boa ajiulan-
.1. te c dc uma aprendiz, com àlfi-V-
mn pratica dc chapeos, para senho-
ras. ua Av. liem dc Sá n. ao A.

Csi_______2___

_}_ulÍr_-4
Tira os cabellos supérfluos do ro»

to, collo c braços. Encontra-se nas
casas : _azin, llermany e uno.

ALUGA-SE 
um bom quarto, cotn

entrada independente, cm casa dc
familia; na avenida Passos n. 44. sou.

(j24_ l.) _

A CÚGi.SE, cm casa dc familia, um
XJLcommoíio mobilado c com iponsão,
a um._ca.al decente, por 180$, na ave-
nida Central 35-A 2° andar.

(5307 E) M

Precisa
comprar

ALUGASI-SE 
esplendidos quartos,

de-, frente beni mobilados, a sc-
nhores do tratamento ou a casal sem
filhos; pensão dc 1* ordem; rua i"
dc Março 23. 2". '(.06S lí) M

AT.UGA-SE 
uma boa casa, na rua

(Visconde de Sapueahy n.^ 341,
perto da avenida Salvador de Sá; tra-
ta-se na rua do Uosario 11. 60. Alu-
glicl, 15í$000. (4030Ü) J

ALUGA-SE. 
em casa dc familia,

um commodo mobilado e com pen-
são, a um senhor decente, por 1.10$.
na avenida Central 35-A. 2" andar.

(5308 li) M

\ casa que mais vanlagcm offerece, cm preços e
quali___cs '6

____. F. COSTAí

Mobiliários de estylo e pliaiit.isia, manhnilailos
com as melhores .madeiras do fmz.

Ao gosto do mais exigente e ao alcance Me todos
Especialidade cm copas para mobílias c slores bordados

Rcmcttom-sc catálogos pnra o interior
Rua dos Andradas — 27 N

TBL_lPIIOMI2 ... 13-0

, A iLUGA.SE um confortável predi...'_"__- 
rua de Santa Clara n. 14S; Ira-

ta*se no ti. 150, esnui-ia dos Tone-
(ji6j 11) R

Saude, Praia Formosa

__>¦

1

Quereis ter uma t_ell_- <Ja,1_>ell<iifa, ?

POMADA AMERICANA
elimina n caspn, tiú brilho e evita a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMABIAS

e Mangue FOLHETIM DO "COItaEIO IU MANHA" _7_

ALUGA-Sli 
rpra negneio o predio

da rua Visconde Oc Itauna. n. 147
com inimenso terreno nos fundos, 0:1-
dc iióilc ser nioiilafla umn_ grande fa-
tiriea ou um elegante cinenuu pois
o lioiito é; de primeira, ordem, c.ineí-
mo na praça Onze dc Junlio.

(¦19=9 I) R

A LUGA-SIÍ para negocio, a boa loja
_T_Lii. '.oi, da rua de Santo Cliristo
dos Milagres, já com armações c có-,
pa ou para um bom botequim ou ten-
dinlia. Trata-se á rua dc S. Pedro

_|G. (.19=5 I) 11

AT.U-AM-S1C. 
a rapazes ou cava-

Ihciris de todo o respeito, unia
maRiii-ica fala dc frente, com 4 saen-
das. o mais um confortável quarto, am-
lios com entrada independente, luz ele-
ctrica e todas as commodidadcs, em
Ssa.dc.-etlliena familia do tratamento,
recentemente mudada para n.™»"-"-^
Março n. ioo (_» andar). (.56.. W_*_

A_UGA-I.S1? 
sala de frente e

grand-; nuarlo. com ou sem pcn-
são. a rapazes ou casal; preço módico;
rua Carioca 49. 1° c =° andares.

(47_. E) R

A I.UGA-SH um bom quarto para
—-.solteiro ou casal sem filhos; rua
das Marrecas n. i.. (_8(i E) M

Cattete, Laranjeiras,
Botaíogo e Gávea

Casas e coniniot.os, centro
A LUGA-SE uma .povtn para

-Xum poqnono varejo, cm
ponto muito trniisitiiilo; trn-
tn-sc com o sr. Duarto Felix,
largo da Carioca 13. E

a. salvaçfto dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E* o ' unico remédio veterinário que
cura a :diarr_éa destes, e desinfecta os -tiug_jISi.-
intestinoB do gado vaceum. — Deposita- _\b'elg-* 

',iõí5 'quartos 
iuntos ou sc-

rios no Rio: Alfredo de Carvalho _ C.j - "

R. i° de Mar.o, io.

f _§"_!?_. 2r_B_
IjvL c. 40M-^RB_mVà

_wV*'s*Msii-_fflf"*ií.l.
w vi '____fi___?J_--__-j-_- r____i_l

AI.UGA-SE casa de familia
Aboa sala, fronte para jjnr-
dim, para 2 rapazes, com
rensão, 120^; ma Antlradc
Pertence 32. T. 5101, C.

(U 52S3) G

AI.UC.AJI-SK 
as casas á rua Kuy

Ilarbosa -5- c 254 (antÍRa São
Clemente); trata-sc uo 230 casa 29i

. .,,.(4.lSo C) J

AI.UGA-SI-* 
por r_ol'õ predio .132

da rua Real Grandeza; tres quar-
tos, duas salas, cozinha, electricidade,
etc; ns cliavcs. por favor ,11o 11. 330;
tratar, General 1 "olydoro. '-"2.

(4601 G) R

A'LUGA-SE 
um bom predio de dois

andares, acabado dc reformar, com
ampio armazém, tendo o sobrado qua-
tro bons quartos, duas salas,, cozinha,
Uèspensa, etc, na rua do Livramento
n. ,.8; as chaves estão na rua da
Saude 11. 279, restaurante. (.t5irl)''!

cura a diarrhéa destes, e desinfecta os -T7üg\m.si", 
em casa dc familia

intestino, do gado yaecum. — Deposita- _\b'elg- dois n„artos iuntos ou sc
«OS no Rio: Alfredo de Carvalho - W,parados, com ou sem mobília; -rua

1). Carlos 1 11. .. Cattete. t;o,-ai-.jJi

A IiUGA-SE com nlgmis mo-
XVyeis, o bonito sobrado da
Avenida .Gomes Freire n. 63.

(S 4121) E

A LUGA-Sli. com pensão, em casa dc
_ Ví.imiiia 11111 cxcellenle _e amplo
rommodo, a dois rapazes sé:ios; j\nSilva Manoel n. .8. CH)

A LTJGA-SE n rua Sete de
Irt-Setcmbro 191, loja, parte
<lu mesma, para offlclna dc
costura ou cõuíçoncrej trnta-se
«ia mesma.

duas boa. saJos d.
ou som mobília, cótn

¦ ou ,?'.! pensão} na rua Marechal I'io-
!»miiq Peixoto 16, 10b. (5085 E) ]

ALUGAM-SEfrente, com

bons quar-
_-.i.x e -¦¦•¦'. t .. v... amilia; rua
da Consiiuiçã- 3<i sobrado, (488GB) SAI.UGAM-SI-. 

barato ... .
tos c sala. cm. casa. dc. família;, rua

A fl.UGA-Slv um bom quarto
Acasa dc família estrangeirai na

(4-6iK)Rrun Senador Dantas S)

ALUGA-SE 
uma , „,

pessoa de todo respcit.. 1 ratasse
«.- "darcclial Mo-

(4745 10 K

LUGA-SE uma sala dc frente, a
pessoa de todo respeito*. *lraW*s_

na pliarmacia da rua Marechal^ FI>
riano 173.

LUG-V-SlF"no predio novo. apa-
hcetado. da rua do Rezende 19..

,, ileílo o-iarto, rodeado de janellas, a

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren

te. á 1 ua Uruguayana 123, sob.
(.060 15) S

ALUGA-SE 
.1 casa moderna da rua

.1'rancisco Manoel n. 61, com
duas salas, dois quartos, cozinha, ba-
nliciro c dependências, jardim na
frente c grande quintal, gaz c electri-
dade, a uni minuto do bonde e da
estação do Sampaio. Trata-se no^ 59-
at. no meio-dia. (43:3!;) J

rauaz de tratamento. (4S.5C.S

4 I UGA SE a casa da rua Senador
Ai.om.cu ... .50, por .5?$ meu-
.... c.itii_etamcnte reformada, luz

elcctrica; trata-se n» me***

A 
LUCA-SE o s0 andar da rua, do
Rosário n. 74. com 5 magníficos

commodoj; trata-se na loja. com o sr.
Dessa. __________{

4 LUGA-SE um bom quarto, nor
-£__4oS. cm casa dc familia; rua Ju-
lio César 65, sobrado, junto á rua
Ouvidor. (s-..s 

*.)¦¦_

,_ LUGAM-SE uma boa sala de fren-
__.te c cuarto com todas as commo-
diJadcs. em casa dc família pequena,
a um casal ou rapazes do commcrcio;
na rua do I_.vra.3io ii. tobradOi

A[LUGA-'SE 
a casa da rua Barão de

Guaratiba 11. 145. com tres quar-
tos, duas salas, etc, por 11:0.000.

(5-43 __ J

ALUGA-SE o predio .ossobradado
Ada rua Nery Ferreira 11. M
(Cattete), pintado e forrado de r.o.
vo, com 5 quarto?, = salas, porão
habitavcl c mais dependências e quin-
tal ; com installaçao elcctrica. As
cliavcs estão na mesma rua, na pa-
daria defronte; trata-se com o tr.
Mario Basto, á rua dc S. Leiro 3»;
Tel. Norte ..9'8. Ç___j G) >

ALUGAM-SE 
magníficos commodos,

a cavalheiros c moços do commer-
cio, na confortável avenida .Conuncr-
cio, na rua Christovão Colon-.ho n. ,S,
próximo no largo do 'Machado; trata-
se com o encarregado, o íiualouer
hora. '^'6C) >

jrVa casa da rira I^ão n. G4 (Li
ranjeiras). tem gaz e electricidade; as
chavei no n. 6b e rara tratar a-ira
ja (_»u_iu a_> 4°J4-J '

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos
trancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com
tres applicações.

Vende-se cm todas as per-
fumarias, pharmacias c droga-
rias. — Preço 3$ooo.

A 
iLUGA-SE o magr.iiico prc.'uo da
rua Voluntários da Pátria n. 40".

Ko^rio para família de tratamento;
5 chaves ul mesma rua n. .197 e

trata-se na rua da Alfândega n. (_.
(Aluguel 5oo;-juo). .(j";4 Gj _

A LUA-SE por ir^$ os predios da
_*_.rita Conselheiro Pereira Franco
us. 5_-, 4S e 46, tendo quatro bons
quartos,' duas espaçosas salas, dejien-
Ücucias, -Iluminados a luz electrica;
as chaves estão no n. 56 c trata-se
na rua da Alfândega 11. SC sobrado.

(3 .5 D J
tuna casa. pintada _ee novo. com grande, t|ütn-

tal e porão habitavel, na rua l;arnezi
n. 6S, Morro do< Pinto; trata-se na
mesma; àc meio-dia á _ hora.

Í..160 I) M

ALUGA-SEforra ia de

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

Aa.ir.A-SE por -180$ n
___l_i_ita c grande casa da

ALUGA-SE 
á rua General Scvcna-

110 11. 100, boas casas, a 0_. com
Brandes acconímodações; informa-se
na mesma rua 108^ (,|o.|(|G) K

ALUGA-SE 
uma casa. á riu Car-

doso Júnior, laranjeiras, por 35?.
(5o.'3 G) J

ichsítês a bo-
ta c grande casa da< rua Ilapirti1

n, 20, proprra 'para família dc trata-
mento 1 as cliavcs e tratar no largo de
•Catumby, esquina de Coqueiro., ar-
mãzení. (51-. J)J

A LUGA-SE cm casa de familia,
-Ti-uma sala de frente c quartos, para
casal sem íillios ou rapazes solteiros,
todos com ianella?.; na rua dc S. Luiz
11. 23 (Estacio dc Sá). (4_gi.l) .1

s
(3
O
ca

o

ei-.

A LUGA-SE a familia a lioa ca?a 30
Ada rua Contra-Almirantc Baptista
das Neves, ontipi rua da Luz, proxi-
mo â avenida Kio Comprido.

(11.11 J) 15

ALUGA-SE 
um Imm quarto cm ca-

sa de familia, para uni casal -ou
senhora ou toda casa por 40?. á rua
Dr. Camjio» da Paz 85. (_Sn li J

_Icttemo5 mãos á obra, voltámos dez vezes ao mesmo ponto, esmiuça»
mos todos os arvoredos. _ _

E não cncotrarain, nada? perguntou o juiz.
, Nada, a não ser os vestígios já descobertos por nós, exceptuando cm

tretant-o passos que -se aproximavam da 'lagoa. Locmor mostrou-m'os, di-.
zendò: "Homens". Já estava contente Acreditava cm uma pista nova. quim.
_o me lembrei que (ilibamos -de.cido esta manliã alé á lagoa na oceastão
cin que o sr. Bcaufort se acliou incotnmodado. A pista eiuontr.ríla poi
Locutor era a nossa.

Procuraram em volta da lagoa?
Sim, e nada vimos.

•— E 
"o 

cabo dos guardas ílorestacs o que disse?
Vendo que não achava nada ficou furioso. Tirou o l*cpi para me

cumprimentar, e depois partiu encolhendo os hombros e dizendo: "Ora

bolas!"
Não, bem, bom. homens e ora bolas. Taes foram as únicas palavra»

que eu ouvi depois que deixei o sr. juiz.
Sinto muito que a sua busca ficasse infrticluosa.
E o sr. juiz pódc estar certo que procurámos conscieiiciosamente..

L,ecmor não sc mostrou tagarella, mas tem bom olho c bom faro.
Vamos para Crcil.

_ Quando o sr. juiz quizer. Vou imandar que ponham o cavalio na
carruagem? .'•',',

immedi.tamente. >.ão temos mais nada que fazer aqu).
lÁhtes de partir o sr. Eaugier 'quiz despedir _c de Roberfc.
O pobre rapaz eslava próximo do cadáver -do 'Pae. que tiavia sida*

transportado para um quarto do prim,ciro andar. Dc joelhos perto dü leito
chorava com a cabeça entre as mãos.

Quando viu entrar o juiz formador da culpa, levantou-se.
Então? interrogou elle com os olhos cheios de lagrimas, descobriu

alguma coisa? Encontrará o assassino? Vingará meu pae;'
Assim o creio, senhor.

—1 Conhece o assassino?
Sem o conhecer, pelo menos, sem estar certo absolutamente, tenlit

as mais graves suspeitas contra um homem que não perderei de vista.
Ah! vingue meu pae, sr. 'Laug ier, vingue meu pae, que era tão bom,

*ão generoso, lão scrviçal sempre prompto para -servir a todos... Miserável!
miserável!... -ilatar meu pae, meu pae que eu amava tanto e a quem toda
a gente estimava! Pergunte aos operários, que o adoravam! iMctt pobre
ipae!... cis-te sem vida, sem movimento, tu que eras tão alegre c tão fe-
liz! Xão posso acreditar ainda que cs teus olhos não me vejam, que os teus
lábios já se não abram para me dizer ternuras. Não posso acreditar que a
lua mão leal já sc não encoste ao meu braço para juntos darmos «fundes
passeios pela floresta, como tanto gostavas, tu que eras tão nvadrugadorí
Que desgraça! Que desgraça!

'--> 
Pobre xipaz! murmurou o sr. tatlgier commovido com aquell*

desespero, apezar <la sua seceura de coração.
Vingue-o. sr. L,augicr, castigue o culpado. Meu pae nunca t-_ s_<

aão bem.. Não tinha inimigos.. O criimiiwso não t.çnj '.de.sculpa.

_v

_¦£.
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1 A LUGA-SE. ,~
xArua Tavares Ouerra n.

por 182$, o predio- da
__ js Ouerra n. 87, com a

«andes salas, 4 bons auartos e de-
pendências, illuminado a luz electn-
ca e pjrto dos banhos de mar; as
chaves catão na Comoanhia Ediíiçado-
ra, á rua (Jeneral (Jurjão 4, onde «e
trata. (5*40 M J
"-, 

I.IK.A-SB, por bem*à i(t,lMn^-V, ItUl '««7?» *#—¦" --
i_tuado predio da ladeira S. Janua-
rio ii. 13. com a espaçosos quartos, a
Brandes salas, dependências e arando
quintal! a chave está no n. 17. e tra-
ta-sc na rua da Alfândega «o.,;06;

(5228 D J

A" 
UJGA-SE o grande predio da rua
General ("urjão m, 149., eom bem-

des á porta, illuminado a luz «lectri-
ca. perto dos banhos de mar. para fa-
milia de tratamento, aituado cm alu-
tude c isolado, tendo 2 espaçosas aa-
Ias 5 magnificoi quartos,, banheiro
com agiii «mente e fria e dependen-
cias. Foi recentemente ««reformado j
trata-so na Companhia Ed.ilcaaora, _a
rua General Gurjão n. 4., onde Testao
ta chaves. <*2*& I<) J

AMJOAISE. 
por 80$. uma boa casa,

com rramle quintal, clectricidade,
etc, na ma Esperança 51; chaves no
n. S3. bonde fa. Januário. (519SW-"

A LUC.A-SE a casa da rua Bella de
Afa. João 11. 355. S. Christovào-,
Irata-se nn mesma. i___ :_J

\T.UOA-SE 
uma bna casa, na rua

Leopoldo 133 (Andarahy) i aluguel
80$ 1 as chave» estão na venda ao
ln.loj trala-ae aa rua do Rosana
105, i". (4024 W J

Ã I.UC.AM-SE, â rua Ávila, 114
/—(.Mcgrin), as racellentes c.izinhas
ns. .1 c 4. próprias para pequena fa-
mailía 011 solteiro; local muito sauilo-
vel e tranquillo; aluguel mensal, com
luz electriea, Éo*; trata-se na casa 6.

(43") 
L) J

em .casa do
independeu-

João n. 374. ,
(IM1) !<) J-

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

ct:e!:r.ct.b<o:b:
ID' o mais podei-OBO tônico einpre-*-ftao
contra aa moléstias òü exceMO», que

prodaiem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL ••
_• «• PHQSPHATÜRIA

Collarinhos e Punhos
de Linho

Collarinhos, dúzia. 7ÍÍ00 e. . 11I600
Punhos, dúzia 14*000

Para liuuidar urgentemente

a CASA RIO TRIUMPHAL
56-KUA DO OUVIDOR—56

ALUGA-SECondessa
_ predio novo da rua

Belmonte ioi-B, Enge-.
nho Novo. 3 quarto», a salas « «irais
dependências, clectricidade, quintal,
jardim na frente; chaves na mesma
rua 105; trata-se rua 13 de Maio 42,
armazém, em frente ao iLyrico.

(3651 M) S

ALUGA 
SE a casa da rua 17 de

Fevereiro n. o, Bomsuccesso, com
2- salas, 3 quartos, varanda, cozinha,
fogão econômico, pia para lavagem de
louça, despensa, banheiro, latrina com
caixa automática, tanque para lava-
gem, água em abundância, grande ter-
reno todo cercado e bom capinzal;
aluguel ««;$; trata-se na rua 20 de
Junho 37. (4776 M) R

A todos
os, quesof-
frem de
qualquermoléstia es-
ta socied»-
d e envia-

rá liwe "de aualquer retribuição, es meio» de càrãr-tiè-_íJ_*Ji*-
V EM kÍ0 CORREIO, em carta fechada - ™™£™°'*£
SSTw -nanifestaçBes da moléstia - n* í«» •„ ";
«posta, nue receberão na volta do Correio. Cartas aos IN Vi-
SIVEIS' — -Caixa do. Correio, 11-5. *+

OS INVISÍVEIS
_- . n . U •_S.V IV- **•

VENDF-Sl*. 
n» estação de Ramos,

próximo a ístaçüo. í minutos, rua
Major Rego. 34. o predio. estylo mo-
demo. boa coMtrucçSo. de 3 annos,'situado 

emcwtro de, terreno; a 4-tar-
tos, a sala£.-_«iinlia.: tanque, etc; pre-
ço 4:400»; 130. Alfândega, i" andar,
2 ás 6. - !-.. - m9*i "> i

A LUGA-SE uma sala.
ÁYfamilii. com entrada
te; na rim llclla 9.

A LUGA-SE por 91* mensaes
«rt-unm cnsn nova, illnmtnada
ú luz clcctrica, com banheiro
rtc ngua morno o fria, & rua
Conde tle Iicopoldlna n. 148.
Trata-so nn casa 1. (J4931)Ii

ALUGA-Sl* o predio «Ia rua Felippe
U_.Camar.io n. 44. com , «liras salas,
dois duartos, cozinho, «ítiuital, entra-
da ao lado; chaves no armazém da
esquina. Aluguel 101). (4947 Li J

Camisas e Ceroulas
Portuguezas

3 camisas por 16$. i7$Soo e 10Í500
— 3 ceroulas por i4$50o o 16$—Ame-
ricanas brancas, tricot e de cor 3 ca-
misas por 10$, 14Í500 e 16S000,

3 ceroulas por io$ooo. .„._,„
PARA LIQUIDAR E ACABAR

a Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 56

ALUGA-SE 
uma casinha;preço 30$!

rua Vai de Toledo n. 178. Lng.e-
nho Novo. (5023 MJS

ALUGA-SE 
boa casa com tres *a-

Ias, e tres quartos, luz el-etrica
e fogüo a ««•J*"nAadaf.,e|,rWrrn fionovo; «na rua de S>. Gabriel n. o».
Meyer. (4186 M) _j

ALUGAM-SH 
duas casas, a 65$,

na rua Werne Magalhães n. 41,
Engenho Novo, tendo 2 quartos, duas
salas e mais accommodacões, luz ele-
ctrica. etc., próximo dos bondes V.
Isabel-E. Novo, Lins Vasconcellos e
Estrada de Ferro; trata.se na praça
da R-n«iblica 223, com F. Xavier,
Café fjrtas; tel. 526;, Norte.

(4767 M) R

VENDB-SE, 
em frente 1 estação de

Bento Ribeiro, um solido predio,
estylo moderno; a oiiartos, i^ealas,
coiinha e um bom terreno que mede
20 metrs de frente por 30 de exten
sâo; preço 4:500*.; 130, Alfândega, •

andar, das 2 as 6.

ALUGA-SE, 
por 80$ boa casa, com

grande quintal, electricidadc, etc;
na rua Esperança ti; chaves no 53!
bonde S. Januário. (4413 L)R

ALUGA-SE 
o predio da rua Bella

de S. João n. 353; S. Christo-
vão. com 5 commodos, quintal, gaz e
clectricidade; trata-se na rua Viscon-
de de Abaeté n. 114. Villa Isabel.

(4487 L) B

ALUGA-SE 
ou vende-se um novo e

espaçoso predio; água e .luz eie-
ctrica em todo elle K™n<-<_J»J."",,*
terreno com s*m.. todo »rb*r z-üo,
muito barato pe a-urgência da retirada,
r rua Magalhães Couto 44. próximo
à estação do Moyer... (441= M)R

Braulio Cor-
 ivas. acaba-

forradas e assoa-
módicos: trata-sç

(3S80 M) R

ALUGA-SE 
uma boa casa. em Del-

Castillo. Linha Auxiliar para fa-
milia de tratamento; informa-se na

do Livramento 207. «obrado

.fanilcga. 1-
(4926 N)J

«IIH

í

rua
Saude.

1, soorauo,
(4«4 M)l

«!iitl!í»IBill«lll]«ilíaiilil»l«6»i»
GHA' DB MINAS |

(Legitimo Chapêo de Couro) 1
Deposito: Rua dos Ourives 54 |j

_ ^MjW|MÍ_gÍ_ÍJ!__P
VENDEM-SE 

a dinheiro e a pres-
tações lotes-de terra na rua Cura-

paity, entre «J5. de Dentro e Todos
os Santos, 300$, 35,0$ e .40"í«,.n;«"
dindo 11 «por 40 de 'fundos; trata-
se com o próprio, na rua 'Dr. Ar*
chias Cordeiro n. 6s4. (R4953)N

ViBNDBM-SE 
terrenos em Ipanema

e Copacabana; trata-se *~

Ahd Nune», rua
bro n. .15

Vinte
com C.

de Novem-
(R Í41-).M

*fT«EN'DBM*SE lotes de terrenos com
V 11X50, com agna e lui na frente,

de 400Í a 600$, i. rua Luiz Vargas
«n. 55. Piedade; trata-se á rua Goyaz
n. 4jo. OR 49?o) «

ALUGA-SE 
o predio da rua Barão

do Bom Retiro n. 110, com ispaço-
sos commodos, quintal e illitminaçao
electriea- trata-se no mesmo; aluguel.
na$ooo. (.T.24 L) s

ALUGAM-SE. 
na

deiro n. 6ç.. eas.as novas
das de construir,
lhadas, por preços

7>

4 IUGA-SE no paraíso dos sub-
_**-«'rbios. excellente e s-luherrima-jsir
tiiação. Villa Savana, Petropolis dos
pobres, casas de.iioS a Pr*?°,d*._"is''
fil$ o 70$; rua V. Nictheroy 60. Man-

gucirii.' entra-da do palaçete Bianco \
exige-se, porém, garantnda da oecupa-
.-ão; mínimo, seis mezes; condição im-

prescindiaeh (4Q3' 
«) J

APROVEITEM-„PROVEITEM...l

Últimos dias...!
Os preços báratissimos da Liquida-

;ão Final Do Borateiro r.stabeleei-
mento dc Alfaiataria, Fazendas, liou-
r*s feitas, Roupas brancos, Chancas
e outros artigos de homens e mc-
ninos. '

O Rio Triumphal
36 — RUA DO OUVIDOR — 56

LUGA-SK o predio da rua Pauta
s Silva n. 17. i"»«tn conimoilo

para família; está em pintura; çro.
ximo ao largo da tancella. (4905_)&

DO
Qoffas de Saude
TÔNICO RECF.NERADOR DO ORGANISMO 15 REGULADOR

Curara doenças do estômago, fi-ádo, ügf^**" T^ti^
nervosismo, enxaqueca», nevralg.as hcmorrho.de . f M,ue« ge ral e aos

órgãos da geração e maiicbas da pelle,. Uepos tarios. *""«víi,s~|* 
,. ,

cheío. rua dos Andradas .1. 45. - K'°! Baruel H C. rua Direita 11.^

S. Paulo. ________—__-—-----—-—-

ALUGA-SE, 
por 50$ ..

casa, pintada de novo:
mensaes, uma

, ,.  „v ..w,j: duas salas
e dois oi.artos; travessa Barros Leite
n. 52, estação Quintino Bocayuva,; a
chave tij armazém do sr. Firmino;
carta de fiança.  (39->5 M)J

ALUGAM-SE 
uma sala e um quar-

to, na rua Cupitvlino, 36 Rocha;
aluguel 40$. (4800 M) J

ALUGAM-SE 
boas casas novas,

6o*. 
* ' " " ' por
65$ e 70Í, com 2 salas, 2

quartos terraço, (avatono, cozinha,
W.-C. 

'1.0111 
chuveiro, bom quintal,

cada caia tem a entradas, servindo

Sara 
2 familias; á rua Silva Rego, 35.

liaehuelo. junto aos bondes linha
Cascadura. (397' M) J

A 
LUGAM-SE casas, a 70$, e 45$.
por vam; trata-se rtia Hesrlaue

Sclietd n. 7, E. de Dentro. (3976M)J

VENDEM-SE 
os melhores terrenos

da rua Barão do Bom Retiro, com
duas linhas de bondes á porta. T<r-
renos nivelados, promptos para con-
«trucção. Preços excepcionalmente ba-
ratos. Trata-se com o proprietário,
Annibal-Bomfim, á rua D. Carlos I
n. 162. Telephone 2210 Central, on-
de podem ter informação. .(4283N) '

ENDE-SE uma casa de pasteis,
por qualquer dinheiro; pode tomar

conta da casa antes de- pagar; rua
João Ricardo n, 64. (5»7Q _j 

M

\rE1ND1v-SE 
011 arrenda-s.- um bom

sitio, com casa, água nascente,
grande pi mír.proprio para creaçao c
Kvoura. a ljstrada àe> Cabuçu. t-ampo
Grande. Chnstiano Silva. • <."-'

nf7iBNDE-9E uma casa nova, muito
Vpér» * estacio do Riachuelo,

na rua D7 Clara de, Barros «. Ah
«elido 4 sala», 6 esplendidos quarto*
T mili 3 ditos para etnpregados, des-
eensa cW cozinha, banheiro com
Ema quente e fria, duaa necessárias,
Soquei, fraude terreno, etc.; trata-se
sa mesma. (4477 "l "

Tcnjos de Roupa
de superiores" casomiras Ingleias, pretas,
azues e de;<-ôr. pura IS. a 30*. 35*.
40$, 50$ e 55$. Ternos de brim de
Unho branco, pardo e dc cor ou de su-
perior tussor. a 18$. ao$. aa?,- 24»,
26$, 28$ e-3o?ooo. Ternos de casaca,
•obrecasaca,' fraque 011 smoçking, o
130-, ioo*,: «o* e 8o$ooo. Costumes
de brim branco e pardo, de dolman ou
paletot a io$í i2$ e i4$ooo. Para ter-
minar com o líègocio a

Casa Rio Triumphal
56—RUA DO 0UVID0R-S6

VENDE-SE. 
cm Jacarépaguá, por

7:000$. uma boa casa,, com duas
¦alas, quatro quartos, cozinha retre-
te, banheiro, etc, muita abundância de
água; a casa esta em centro do terre-
no todo arborizado, medindo 23 me-
tros ide frente por 104 de fundos; um
outro lote pegado, de egual tamanho
com duis casinhas que rondem 30*
mensaes, se vende oor 2:oco$; vende-
se tudo junto ou separado; para ver e
tratar a qualquer hora na rua Dr.
Bernardir.0 n. 33, Jacarépaguá. ponto
do 100 réis. (5174 N) R

¦UENDBM-SB em pequena»
V prestações, «o alcance de

todos, magníficos lotes de ter-
renos no magnífico e novo
bairro denominado Campos
dos Cardosos". Estes são os
melhores terrenos e «.ue sao
vendidos em prestações. Bio
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com as estações
"Cavalcanti" e "Engenheiro

lieal". bondes de Cascadura e
Estrada de Ferro Central pela
estação de Cascadura. Escri-
ptoíio, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. X

VENDEM-SE 
em prestações casai

e terrenos, «10 Reilengo, na 1.6-
trada Real de Santa Cruz; trata-se
com o ir. Marques, na Eitrada Real
de Santa Cruz n. 165; mais informa-
ções á rua da Alfândega n. 28, t-oin-

panhia Predial. "

7tT^twtHtH»HH»»mKiii»inniHMrr
CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

n
_. ~. ii

00000000000aooooooooooooopoooooocwyoo-o-aoooooooooooooo

LATAS para if
€6FUEX9)

ALU-'. 
\-SIi o predio 22 da rua Derby

Club (Collegio Militar);tem cinco
(litartos sendo mn independente,e um
para cre.ido. salas de espera, visitas e
jantar; boa cozinha, insiallaçow hy-
üienicas quintal, jardim, grande po-
rão laiinuc, etc.; para ver e tratar,
no local. (4"34 M •>

AU
/—uai

f.UGA-Slí. na rua h. I.uiz Gon
«.7aga n. 581. uma casa com 5 quar-

los, 2 grandes salas e despensa; tem
ficctricidadc em toda casa. com gran-
.le chácara commodos independentes,
hantiriro. chuveiro; tanque para lavar;
tr.ila.se- na mesma rua 582. sobrado.

(4;ü4 h) R

ALUGA. 
SE uma «.asa

Lobo 103; 3 <)
ctricidade; aluguel

rua Costa
luartos. 2 salas, ele-

9í$; trata-se rua""«'• 
(4.180 li) R

AI.UGAM-SE 
os oredios da rua Ba-

rão do Bom Retiro, com bons com-
modos, quintal grande luz electriea;
trata-se 110 n. 119; aluguel «)i$ooo.

(:.72,i I.) S

ALUGA-SEmoderna).

4M
__Fo

1 r.UGA-SH o predio da nu Majiir"LFonseca 
n. 23, ponto do bonde

de S. Januário; as chaves estão no
11. 21; trala-sc na rua do Rosário 68.
casa Couiinlio. (4830 I.)J

A LUGA.SE nma casa, na rua Dr.
ASllva Pinto 11. 122; as chaves na
nadaria «... esquina; aluguel 100$: em
Villa Isabel. (4788 h) R

assohra-
VLUGA-SE 

uma boa casa
dada. com 5 esplendidos quartos,

110 mcllior poiitn do Andaraliy. bondes
«á poria-- na rua B, de Mesquita tij
8C1; preço 150$. (41-3 L)J

a casa de conslnicí'10
.._. com ditas salas, tres

quartos, cozinha, banheira, esmaltada,
chuveiro, luz electriea, dois \V.,C,
entrada independente com boa arca,
tendo quarto para creado; na rua Ua*
rão dc 'Cotegipe n. 98, Villa Isabel;
preço commodo; as chaves no n. 100,
e trata-se no mesmo. (4971 L) K

A IiUGA-SE o predio da rua
Ada Bella Vista 115, Eu-
genho Novo, com 4 quartos
duas salas, cozinha, grande
quintal, clectricidade, etc. Pa-
ra ver e tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
13íí$000. (S 3129) M

A LUGA-SE o bom predio da rua
./1-Ceari n. 26, estação de S. Fran-
cisco Xivier, eom duas salas, dois
quartos, cozinha, porão hábitavcl e
todas as commodidades; ab«to de 1
ás - horas. (4624 M) J

ALUGA-SE. 
por 81$. no Meyer,

uma casa com tres quartos, duas
salas, eozinha, despensa e quintal;
trata-se na rua 'forres Sobrinho 19.
(Meycr). (4622 M) J

V«ENDE-SE, 
uma casa com dois

quartos, dias salas, cozinha e um
bom quintal arborizado. iPreço4-000»'
tratar á rua Pereira tranco n. 100,
por favo.- com o sr. Avelino (Esta-
cio de Sal, ,. (R 495*) N

VENDE-SE 
o solido e Hnck> predio

de sobrado, estylo moderno, da
rua Young 33. estaçJo de Ramos, em
centro de bom terreno, todo murado,
com gradil de ferro, jardim, pomar,
com dois pavimontos, quatro salas,
quatro quartos, despensa, banheiro,
água canalizada etc., local muito «au-
davel; oreço de occaslüo 12:500?, ta-
cultando.se o pagamento. (433» WJJ

VRNDESB 
» casa da rua S. Va*

lentitn n. 53t trata-se na mesma
rua a. 53- freio de «^g^j N

VENDEM-SE 
prédios e jW*'r,â>*;

ie «por preços commodos; çom
C-on-taotino Abel Nunes, rua Vinte
de Novembro a. H. CR »4>3) «

AH.UGA-SG 
a casa n.

Mimi, á rua Barroso
I da Villa

*_,.>u  » ...a ,.„..,.*„ ri; 67, com
boas accomniodações, para família re-
guiar; as chaves estão 110 11. 73 e
trata-se na rua da Alfândega n. 122.
Preço, 110$. (5012 L) •'

ALUGA-SE 
barato.

com 3 quartos,
terreno, bom
che; ma D.
j. Zoológico.

o predio novo,
, _ salas gaz. luz

logar e que não cn-
Romana 68 depois do

(4844 L) J

ALUGA-SE 
em casa de fa_^to__ij™

quarto com ""pensão
de tratamento; na rua
Cruz 237. Meyer.

_ um casal
Dr. Dias da

(40iM)A

ALUGAM-SE. 
á rua Barbosa ns.

71, 75 e 8), Cascadura, os prédios
com todis as commodidades para ia-
milia. a 50$. U8i-7 M) J

ALUGAM-SE, 
eom carta de fian-

ca. boas cisas uara moradia, na }•¦
Ramos. ,1 50S. 60$. 65$. e 70$ i tem
água luz. W-C. e quintal; trata-se
no mesmo lògar, .1 "Villa Aníorinhai
onde emão as _ej^v___._Hi_._:i_

ALUGA-SE 
a boa ca?a da' rua São

Braz 24. Todos os Santos, com 3
quartos; luz clcciricu ele-, Pg»* «¦-¦*«

ALUGA-SE. 
por 120$ mensaes, um

bom predio. á rua Castro Alves
(Meyer); infornia.se uo n. so das ia
horas em deante. (4795 M) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Dia-

mantína 80, estaçSo do Riachuelo,
com 3 quartos. 2 saals; as chaves no
82; aluguel 145$. (49'3 

M)

ALUGA-SE. 
oor 90$. á familia de

regular tratamento o oredio novo
da villa á rua Marechal Machado Bit*
temeourt 04. Riachuelo: tem excellentes
aecommodrçõcs c um bom porão; trata-
sc no predio 10 da villa. (4408 M) M

V«ENDE-SE 
um sitio na estação da

Paciência, -«kilomefro .51, J-ara ei-
rea da linha, á mão direita. ¦.Tem per-
to de dois mil péa de laranjas «ele*
ctas e peras e tem muito campo para
criação, e vende-se tambem uma bem-
•feitoria com' boa casa de moradia pa*
ra familia,.-no citntro do terreno; tra-
ta-se no mesmo logar. (R 4»9W •«•

VEN%iEM*9E 
tres prédios por

S!30o$, dois tendo de commo-
dos dois quartos, duas salas e cozi*
nha, e outro com um quarto, uma
sala o cozinha, sitos a Estrada Real
dc Santa Cruz n. a.asr, perto da
rua 13 de Maio. Trata-se aa meima
numeração. (N4930) J

171END0M.9E duas ; easas *T pres*
? tações meiisaes de 8o|ooo cada

uma, sendo a primeira prestação «e
500I nos subúrbios;, tratar na rua
da Prainha 7, «Quirlno, (N4434)J

ALUGA-SE 
uma casa; trata-se na

rua Barão de Bom Retiro 239.
aluguel ioi$ooo. 'Engenho ><ovo.

(5079 
M) J

ALUGAM-SE 
esplendidos commodos

a rapazes, preço de oceasião; na
rua do Riacliuelo n. 268. (5057M) S

ALUGA-SE 
um espaçoso commodo,

com jáiidlas, casa cm, centro ue
terreno, com jardim, residência de
senhora ?«">; a casal decente 011 senho-
va; na rua Einerenciaiia 38. (4027l.)J

ALUGA-SE 
uma boa, casa pintada

r forrada dc novo. a rua Bella <tc
S. João 95; aluguel 150$; as chaves
11.1 venda; Irata-se na rua do Rosário
ra, com o dr. Ataliba dc Souxa.

(4782 L) R

I Casa Timbyra
1 64 - KUA OA CARIOCA - 64

Junto ao Cinema Ideal
! Grande variedade cm borzeguins para sc-
i nhora, últimos modelos, a
| 169,18?000, 30$ e 338000

a titulo dc reclamo
I Pereira Júnior & Como,
m\\mMBmmmimmmammmnu\\mmvm

A LUGA-SE. por 70$. a casa da rua
_Ui.rauiii Lima n. 120. casa 4, çom
-« salas, a quartos c mais dependen-
cias; trata-se na casa 6. (4743 L)J

ALUGA-SE 
o predio da rua Sao

Christovào 155; « quartos, boas
sidas ao Indo, oroiimo a praça
da Bandeira; está aberto; nelle se 111-
forma. <4f*«" '«___

IlHilIllülMlj
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ALUGA-SE 
a casa da rua Pernam-

buco 118. com tres, quartos, duas
salas, cozinha, electricidadc grande
iardim e qpintal; as chaves estão no
armazém próximo, e trata-se na rua
dc Catumby n; aluguel oo$oop.

(5070 M) M

ACUHAOASYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to
das as manifestações 1 Rheumatismo, Eczemas, Ulceras,
Tumores, Jíscrolulas, Dores musculares e ósseas. Do*
res de cabeça1 uocturnai, Ulceras do Estômago, etc.,
ce consegue com -

fc.UE.TYlJ

VENDE-SE 
uma casa com grande

terreno todo plantado de arvores
e com um lindo jardim na «;«_'*«
dos lados, todo cimentado, "m,""
goto e muita fartura d'a«ua; • casa
i nova, porém, pequena; 

"•-*•»•-•*»

da do lado. Preço 8:000$; «a ru-
Gulnezá n. 78. Engenho de Dentro
pódc ler vilta a qualquer hora. „} 

g
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A melhor em uso

A mais barata

com o tempo.

DEPOSITÁRIOS:
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i, BECH & C*
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HOLMBERG
102 - RUA GENERAL GAMARA - 102

TEL. 281S — NORTB,

RIO DE JANEIRO -

\r_NDBM-SB na "Vill» Pavu
V na" excellentes lotes de ter-

renos em pequenas prestações
do 59 em deante. Os srs. pre-
tendentes poderio tomar os
trens da Unha Auxiliar do
Rio d'Ouro e procurar em
frente á estação da-Paraná o
escriptorio da Companhia Pre-
dial. Prospcctos e plantas sao
distribuídos na rua da Alian-
dega n. 28. «

VENDE-SE 
a roa Nora, Pedregu-

lho, alguns lote» de terreno para
todos; trata-se aa rua Buenos Aires
n. 198. (45*5 N) R

i*€7"ENDE*SE á rua Dr. Piragtbe, um
V terreno de 6 por 17; informes e

tratos i rua Buenos Aires 198, das

ALUGA-SE 
o predio da rua .bon-

seca Lima n 51. com : piivimeu-
tos, proorio para duas famílias; as
chaves esião 110 n. -.* por obseqii.o.
e trata-se na rua baclict M- (4°.M'.U

A 
LUGA-SK a boa casa da rua Soa-
res Co S. Christovào', as cliavcs,

por favo- no 64; trata-se na rua Con-
çalvcs Dias 44, Café Papagaio.

(3724 L) S

em
 _ uma

senhora <me tral.all.e fora. tendo fi-
lho pequeno; tonia.se conta do mes-
1110. durante o dia; nreçn conforme se
combinar; ver c tratar, na rua Mana
Antônio n. 55; bonde V. Isabel -lv.
Novo. (.T186 D J

A LUGA-SE, á rua Bomfirn (São
ÀCliristovão) n. 222, um predio ns-
sobradado, com salas de wl»**
jantas, tres quartos cozinha chuveiro.
W.-C. e bom quintal nos fumlos; esta
cm obras e pódc ser examinado; para
tratar, á rua da Alfândega, n. 91. s°:
brado; aluguel e taxa. 101». __W_j

LUGÀM-SK a sala de frente e

quarto da rua Bclla de S. João n.
--- - duas senhoras de família.

(4464 L)

\LUGA-SE 
uin bom , quarto,

casa «lc casal r.cm filhos a.

A LUGA-SE a boa casa da rua Con-
__sclhc;ro Agostinho 77. Todos os
Sanlos, com 3 quartos, 2 salas, cozi-
nha. luz clcctrica, chuveiro etc.; tra-
ta-ic na rua S. Braz 24. (4937 M)K

,4 LUGAM-SE duas boas casinhas,
com agita e bom quintal, á rua balda-
nha da Gama ns. no o 134. Bom-
suecesso; preço .15$; trata-se com
1'olaim, largo da Carioca n. 17. sob.

(S06.1 M) M

Poderoso entisy-
philitico. Elimi*

tiador das impu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle, ete.)
como. Interna (dos
Pulm3es, Coração,
etc.) Peçam Prós-
pectos. Vende-se
rras boas pharma-
cias. Preço, 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gomes
Freire, 99. T.
1202 C.

"ITiENDE-SE 
por 4:000* um supe-

V rior lote de terra, próprio para
chácara, medindo 34 por 37. em qua*
drado, na rua Dois de «Fevereiro, can-
to da travessa iBernarda, em frente
ao hospital; trata-se com o proprie-
tario, na rua Dr. Archias Cordei-
ro n. 654. __¦ (R 4«J53)__-

H7IENDE-SE um predio construído
T em centro de terreno de 11X30,

com porão hábitavcl, no fim da rua
Silva Manoel, preço 4:500$. Offcrtas
razoáveis serão acceitas; trata-se na
praça Tiradentes «n. 73. sobrado, sa-
Ia 4, T. 196 C. (5i*5 N) J

terrenos bem iihorizados de la-
ranieiws « mais frutas,, eitação de
Inharajá; Uavessa Homc",(g,4o,_J47; 

N

VBNOiE-SE 
uma casa çom 6

VENDE-SE 
um terreno com

principiada, em frente. - *
casa

do RioTs^edras, rui"José Vicente
n. 406; trata-se aa rua 1-eruandes
Marinho n. 39. 'R"° «*« ?AaJ,• *
tequim, tj 4033J *

VEND.EM-SE 
duas casas^ na tra

vessa

\TENDF-SE 
por 3:80.0$ unia casa

com duas safes e dois quartos, co-
zinha, terreno de 11 por 40, Mz "

água, rua Angélica o. 202, estação <1*
Olaria; trata-se na mesma. (->soí.6)*>

12 ás 18.
:a 198» t—-
(4526 N) R

VENDE-SE 
por 4$, em qualquer

Pharmacia ou drogaria, um tias
co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a syphilis e o rlieumatismo.

VIEN.DE-SE 
um grande terreno,

com 4 frentes, i rua Uruguay;
para tratar a rua Sete de Setembro
n, 4o, loja. Negocio dirteto.

(J 3135) N

Cura rápida coma
IN JECÇÃO MARINHO

Rua 7 de Setembro, 180

VENDA DIVERSAS

VENDE-SE 
uma c6pa de mármore;

para ver e tratar «ia rua do Se-
nado n. 120, portão largo, antiga ga-
rage, cerca i, e uma columna para
botequim. (S 5044) O

\rivNn"EM-SE 
duas esplendidas car-

r rocinhas a mio, próprias .fart
commcrcio volante e já licenciadas,
com capacidade para 300 kilos, jiln-
tadas, completamente novas, eom tam*
pa e fechadura, Nunca «foram usadas
e cede-se «pela insignificante quantia
de 180$ cada uma. Negocio de ceca-
siüo; tratar á rua «Benedicto dlyppo-
lito n. íi 6, com José. (,«4936)0

iESDEM-SUÍ tres gallinhas Or-
pington pretas, um casal de galli-

nbas Plymouth-Rok um terno de.
frangos Leghorn; rua Dr. Dias da
Cruz n, 715. (J4824) O

Oliveira n. 27, Ramos.
(R 4587) N

ALUGA-SE, 
por 65$, uma cxcellcn-

te casa nova, com 2 bons quartos;
á rua do Cabuçu' 11 147. bonde Lins
e Vasconcellos. (521J M) J

VE-NDivSftv 
boa chácara, na Villa

Gerson, na florescente estação
de Ramos, com esplendida casa dc
moradia, da qual se descortina bello
Ipanoranni, extenso terreno ladeando
o predio c temia mais duas. boas ca*
sus, com cüintnodos para negocio o
familia, na Estrada Nova do 'Enge*
nho da Pedra 601; a casa está guar-
dada, «podendo ser vista a qualquer
hora, c trata-se na Perseverança In-
ternacional, Avenida Rio Branco
n. 171. (M5156) «B

ALUGA.SE 
a casa III da rua Im-

perial 271. com duas salas, ,dois
quartos, luz clcctrica, grande quintal,
bonde á porta; as chaves estão na
casa I; trata.se á rua S. Pedro n.
207, nos dias úteis; tluguel 7<»°oo*

(49.17 M) J

SUBÚRBIOS

A 1.1H".''.SE iim armazém, esquina,
i\com ili portas, imito á uni cine-
má; srrvc para 11111 botequim e mais
café caneca podendo ainda sublocar 8
l»««rla.-. outrciulo; nrc^o iío$; rua Ba-
rão «!e McMiuita 6-U. (.194' '¦) J

4 LUGA-SH. em casa .lc familia,
XI uma aala independente, a uma ca.
vnlliciro, c iiiii quarto a uma senho-
ra; rua Gecural Silva Tellcs 17. An-
-il.irabv. (3840 D J

ALUGA-SE; 
por i.ioS, a conforta-

vel casa da rua Diinue Estrada
Meycr 26. estação do Mover; trata-
se na rua Joaquim Meycr 33.

 (5037 M) S

A iiUGA-SV. a boa casa da rua do
XVKoch-i n. 86. com 2 auartos 2 sa-
Ias, cozinha quintal, iardim e luz ele-
ctrica; as chaves 110 n. 00; preço 80?;
trata-se na oraça Tiradentcs 11. 74-

(,iooo M) h

ALUGA-S1-. 
uma boa casa, por 33$;

lrata.se á rua Engenho de Den-
tro 26, pliarmacia. (5003 Ji) K

PYJAMAS ;
De zephir e mousselitie; bêje ou
branca e flanella, a 7$5oo, 8J500,

9$500 e io$ooo
Para acabar

na Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — -6

A LUGAM-SE as boas casas da rua
AD. Remaria 29 e 31, para pcqnc-
nas familias; chaves 110 35. ond
trata, das 10 ás 11.

"Ú993 
M).R > <__!.-!

A LUGA-SK casa níoderiin,
Acom 2 pavimentos, varau-
dos, 2 snlns, 5 qunitos, ba-
iihuii-o, luz clcctrica, jardim,
dópeiiilenoias, etc; nn rua
Alice de Figueiredo 53.

(K 4615)M

ALUGA-SE 
ou vondé-se uma casa,

com duas salas, tres quartos, co-
zinha c nrande terreno com pomar ;
aluguel .-0$; á rua Dr. Cândido Be,-
nicio ri. 392, Jacarcpaguá, bonde a
porta; a chave esta uo armazém pro-
ximo. (-180 M) R

ALUGAM-SE 
casas, n.i Villa Ld-

mundo salas, 2 auartos., luz ele-
ctrica; aluguel 56$; rua José Guima-
rães 113, c na Villa Bastos, 2 quar-
tos c 1 sala. aluguel 51?; na rua D*
Maria 101. na Piedade. (ãioO M)K

ALUGA.SE a casa da rua, Duarte
ATeiseira n. n7. cm Quintino Bo-
cayuva; -¦ quartos. 2 salas, cozinha,
quintal serrado e iardim; aluguel 4"5.
n chavo 110 armazém da esquina; esta
rua fica em frente á estação.

(4329 M) J

^flvN.DE-SE uma ptquena avenida
f nova, perto de uma estação sub-

urbana, .própria para renda, «por 11
contos; tratar na rua da Prainha 7.
Quirino. (N4434)J

VENDEM-SEterrenos, n
500$ bons lotes de

..._., .._ T. Lauririda, lado
esquerdo dc quem entra na mesma,
construcção livre, tem água e luz
electriea na rua; «para tratar rua Fa-
«unde3 Varella 116. 'E. da Piedade,
dos 5 ás 9, e das S horas da tarde
em deante. (N4922) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
-i- A. PINTO & C. —

VENDE-SE 
por 5:500$ a casa da

rua Nova dc Cachaniliy n. <«4>
com 3 quartos, 3 salas, cozinha com
dois fogões a gaz, W. C, água e
grande terreno; trata-se na mesma.

(N 918) R

VjBNDE 
¦ SE pela insignificante

quantia de 4:500* um bom pre-
dio novo, com 2 quartos, 2 salas, co-
zinha, banheiro e W. ¦€.; com cn-
trada ao lado, luz electriea e agna,
quinta! todo murado c frente de
pkitibanda de cimento branco; á tra*
vessa Francisco Ramos n. 3» trans-
versai á rua Pbylom _a Nunes. Es-
tação dc Olaria, iR. ¦ F. iLeopoldina.
Trata-se mo mesmo. . (N5198) «R

VEXDE-SÊ 
uma ca;a de caldo de

canna e outros artigos em fren-
te a uma das melhores estações dos
subúrbios; trata-se com o sr. Vi-
ctor; rua Dr. Archias Cordeiro 208,
deposito de balas, Meyer. (X493W J

A LUGAM-SE boas casas
Ae luz clcctrica, dc 55$
ver c tratar rua

com água
Oj$; para

Syívió 05. lí. de
(4«)8i M) R

,  tres
quartos, duas salas, clectricidade;

na rua Conselheiro Johim 46. Enge-
nho Novo; as chaves na mesma.

(jii)2 M) R

o predio rc-
Engenho de

Dentro 11 
'236,' 

com duas salas, tres
quartos, cozinha, banheiro, tanque pa-
ra lavar grande quintal, luz clcctrica;
as chaves cslão, por favor, tia venda
ao lado, onde so informa. (,1Q20M)J

ALUGA.SE. 
uma caía. com

quai

ALUGA-SE. 
por 120$

formacio, da rua- do

ViI'X-D:E-SE 
uma boa casa com

uma bonita chácara, 11a rua
«Marquez de São Vicente; trota-se
no «Pare Lcblon. (Ns2i7)J

VENDE-SE, 
tia estação do Meyer,

Boca do Matto, distante de tres
linhas de bondes, magníficos lotes de
terrenos, promptos a construir, a 700Í,
800$ e 900$ cada um, e vende-se mais
um lote que dá frente para duas ruas,
tendo 770 metros quadrados e mais
880 metros quadrados ja rua Aqui-
daban. Preço de 2:200$; trata-se na
rua da Alfândega n. 130, das 2 as 6.

¦ (4930 N) J

VENDE-SE 
na estação .

uma excellentc vivendo,

VENDE-SE 
um casal de araras Ca-

nindé; á rua X a. 8, Mercado
Novo. (S 5053) O

VENDEM-9E 
um taboleiro de ver-

duras, novo, para quitanda, e um
gnarda-comidas, «lambem novo; «erre
para frutas; rua (Evaristo da Vei-
ga n. 150. (5000) O

..-...-..., chocadoiras do. «y»>
1 .c.a usado nas escolas «racionaes

de avlcultura, ma 1'rança; «pó.lc-se v"1"
funecionar, g r. José dc Alencar, 69,
Catumby. | -. (R 4P59) O

meio
,  7I8 c .1 cor

da', por preço módico, dc particular;
rua Sete de Setembro sij. Reli-
joeiro. (4482 O) í

*_J*RNDBM"SE
t tema

YENDE-SE 
um piano Pleyel,

armário, jacarandá,

Chapéos de palha
italianos

Formatos diversos e lindos modelos
3$soo, 4$, 5$ e 8$ooo

NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 56

A LUGAM-SE
AConsillicíro Jnbim 113.

os nredios da rua
..... 113. 10 e .11. c.im

bons commodos. jardim e aiiintal eran-
dc, tr.it:-sc na rua Bnrâ.i do Bom
Retiro 11. 119; aluguel «ji$ooo.

(j?22 I.) S

AOS BHEUMATICOS
O sr V. R. Barreto, conceituado negociante á rua do- Coqiirros,

eslava entrevado na cama desde dezembro, com terrível rheitiiiatismo.
A conselho de sen medico, usou o af.1m.1do Uoli «lc Siiimna sai-
sailo, dc Alfredo de Carvalho. Com Ires frascos apenas ja ¦ topioii
co.Ua do sco negocio. «E, como este caso, conta o Rob.de Suiiuna
milhares. A* venda nas boas pliarmacias , c drogarias. Ucpo-
silo Primeiro de Março 11. 10. Alfredo dc Carvalho & «-.

ALUGA-SE, 
por 60$

casa da rua Tavares

174 O IlrC.U.KJO DE JAX-JOT — JUT-KS MARV
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ACCUSAÇÃO horrorosa

. ÓeVhnió linha voltado para Creil. A mãe esperava-o extremamente
afílicta. Apenas o medico entrou para o seu quarto, Marccllina toi tei
t0'"__ 

Então? Que sc passou? Que sabes? E' corto que o sr. Valognes
morreu ?

infelizmente morreu.
—'«Assassinado! 'Assassinaram-o 1
E depois, como que repetindo as mesmas palavras que Roberto, o ÍMio

da victima. proferira antes. .*„„„„
Era tão bom, tão meigo, tão generoso, que toda a gcnteocstim.Ha.

Conta-me os tristes pormenores «Jessa catastrophe. lenho pressa em -a-
ber tudo.

Que liei de dizer-lhe. -
E cohtou-llic quanto sabia. ... - AE o criminoso? perguntou Marceilina. Desconfia-sc de quem e o

culpado?
Creio que o sr. Laugier alimenta suspeitas.
Dc quem?
Einqtianto essas suspeitas não se tornarem, certeza, e a aceusaçao

não íoi" publica nada poderei dizer.
E conheces o criminoso?

—¦ Conheço . disse Gerardo com energia. Conheço o, homem de quem
o si", l.augier desconfia. l'„i eu quem fez nascer 110 espirito do juiz essas
desconfianças.

Como assim?
Com o meu relatório mcilico-legal. .
listas certo pelo menos de não te teres enganado? Deves rellcctir

ra gravidade da tua responsabilidade, meu filho.
O meu relatório está exacto. Vae talvez aceusar um homem e «1

estótt persuadido de que esse homem é «inocente. Innocente, ]itro-o...
i'"-.-.' homem affirnu a sua imioccncia com a sua palavra tranca, com a
sua nteiauice natural. LV impossível que seja criminoso c no entretanto...

Entretanto desconfias? ,
Como amiga estou certo da sua innocencia e respondo pelo bom

coração delle.
Então, é unicamente como medico que....

r— Comp medico, sou obrigado a dizer a verdade.
 \ prova que encontraste é evidente? . ,

Não mas é um indicio grave. IV sobretudo um mjsteno iuox,.li-

cavei 
'Mas 

porventura, partindo desse indicio, o mquento .tomara outn
-direcoio' Para que inaiidott esse juiz que eu tizesse as pesquizas." for que
Sdó requisitou outro medico? Que fazer?;]ít_ muito tarde ... O que disse

_evia di"cl-o. Xâo posso estar arrependido... Pobre homem! Pobre

'"—''Então 
trala-se de pessoa a quem estima*?

mm Pi tftte fl WO coração...

mensaes, a
11. ns._ En-

cantado: chaves 110 11 11.1. nor favor;
trnlà-SC na avênid.» líio Uratico n,
171 Companhia Perseverança liitcr-
nacional. (-"'S? M) B

XTWAM-SH as seeuiiitcs casas, na
ÃXPilta CerSoii, eslação dc Kam.o>>
cujas informações oódcm scr colhntas
com o sr. capitão Magno, na redacção
ilo "Cosmopolita":

Estrada A.'*»» do Engenho da Pc-
dra. perto do 601. 2 casas novas, a 40?
cada uma. chaves com o sr. Josc l.o-
nc". no terreno ao lado «Ias mesmas;

ífiio Aimlrante Barão de Ladarw,
Villa Gerson, aluguel 50S chaves tia
venda ao lado, com js srs- Silva SU;

K110 ".lindo de Mendone". lvstrada
do Apicu'. aluguel ,-n$, chaves com
o sr. Tose Miguel dc Oliveira. ,

Tratar na Perseverança Intcrnacio-
nal, Avmida Rio Branco 11. 17}.

(5158 M) 11

lü
Tome PEITORAL MA-

KINHO
Rua 7 do Setembro 186

VF,XDI*-SE 
- uma casa, a rua Rio.

Branco n. 31, estação de Ra-]
mos, tendo dois quartos, duas salas,
cozinha e W. C. e bom quintal,
sendo o pagamento -parte a vista e
parte em prestações; trata-se na rua
Btacio de Si 11. 34, com o-sr. Ale-
xamlre. O.';oo) S

VBN.DE-SB 
á rua Prudente dc

«Moraes, em Ipanema, um terre-
no 10X50. Baratinlto. T, S. 1'ran-
cisco dc Paula 20, de 1 âs S lis;
Lemos. (N 5M5) J

VdvNDE-SE 
uma toa casa á rua

João Vicente 40;. Rio das 'Pe-
dras, 2 salas, 2 quartos, cozinha, -po-
ço, W, C. e pequeno quintal; para
ver c tratar rua Nova O. iPedro
n, 121, Cascadura. Preço i;S5o$ooo.

(N 4320) J

\TENDE-SE; 
por 2:800$ bom pre-' dio, com grande terreno, no pon-

to dos bondes de Cacliamby; trata-se
dircctami.ntc com Bragança, rua do
Hospic_io__?8; (5285 K) M

ViENIllv-SE 
um predio novo, com

varanda ao lado, luz electriea,
etc., na rua Minas n. 115, Sampaio:
trata-se 110 mesmo. (J 4918) >.

da Penha,
, uma ...„..-..w,  situado o

tpredio cm centro de terreno, constru-
cção dc pedra e cal, 4 quartos, 2 sa-
Ias, varanda, cozinha, porJo, J\. <-•«
dentro do predio, agna em abund.in-
cia, 8:6oo$ooo; 130, jMíandcga, 1" an-
dar, a ii (. (493U N) J

VENDEM-SE cm pequenas
V prestações tle 8$' 9$, 10$,

etc, mensaes, magníficos lo-
tes de terrenos na magnífica
localidade denominada Sapé,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio é em
frente da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Turquczas e Sa-
phii-as. Os prospectos com
plantas são distribuídos no es-
eriptorio da rua da Alfândega
B. 88, Companhia Predial. N

FINADOS
Roupas pretas, Chapéos Gravatas e

mais artigos para Homens,
Rapazes e Meninos

A PREÇOS BÁRATISSIMOS

Casa Rio Triumphal
56 -*, RUA DO OUVIDOR —. 56

VENDE-SE 

' 
com urgência o predio

situado á rua Sá n. 81, estação
do Encantado, completamente novo,
paredes dobradas, attrahente cstlictica,
medindo de frente 14 metros. 2 quar-
los, 2 salas, cozinha, tanque, VV. L.,
dentro de casa; 1.10; Alfândega. 1
andar. 2 ás 6. 4:9005000. (4932MJ

MOVEIS Rua Visconde
de Itauna 157

Vendem-se camas Para casal a 15$, 20$, 30$, 40$, 50$ c 60Í;
toilcttc-commoda, a 35$. 40$, 60$, 80$, 100$ e 120$; guarda-vestiilos
a 40$, fio$, 80$, 100$ e 120$; gu-.irda-casaea, 100$, 120$ c 1S0J; eta-
gire a 60$, 80$ e 110$; guarda-comida a 30*, 40$, 50$ o 60$; mc.
sas elásticas a 30*, 40$ e 50$; mesas de cabeceira a 15$, 2"$ c -'5$;
ineias-comniodas, a 30$, 4o$ e 5°$: meias mobilias a 70$, 80$, ,i«x.$,
120$ c 150$; colchões de crina |iara casal a 18$, 25$, 30$ -i"'i; di-
tos para solteiro dc 8$ a is$;ditos de capim de 3$ a >s$ooo.

N. Toda a compra superior n iooj será entregue gratuitamente
a domicilio em qualquer ponto da cidade ou suliurbio.

KSo se enganem é na rua Visconde de Itauna
Ig7, Praça Onze de Junho. J4-13

VENDE-SE 
um um bom microsco-

pio de Xachet, por 20o$ooo; rua
da «Harmonia n. 95, pharmacia.

(J 498-*) O

flTiENDK-SE uma machina photogrn-
t plilca 13X18, completa; rua Silva

Manoel 28. (5189 O) J

VENDE-SE 
uma optima «pharmacia,

com boa residência para família,
bem afreguezada, em uma das me-
lhore» ruas de (Botafogo; informa-se
coni o sr. João: (Drogaria «Rodrigues).

(J 3953) O

TTÉNDE-SE pensSo montada com
It quartos, livre e desembaraçada.
R. Marechal Floriano n. 1112, i°.

(5in O) J

Gronorrhéa

NICTHEROY
ALUCA-SE 

uma esplendida casa,
com muitos conimodos; na praia

de Cragoatá, rua -Alexandre Moura
n. 65. A chave na rua Passo <h Pa-
tria 11 .93. (518.1 1) K

Compra e venda de prédios
e terrenos

COMPRA-SE, 
dircctainentc do pro.

prietario, uma caíü para pequena
taiúilia de tratamento, com bastant-C
terreno c as accomniodações necessa-
ri.-.*. Prefere-se cm í-jiita Tliereza,
E.iiruiiIio Velho ou Tijuca. Oticrtas
á"caixa do Correio 1057- (S-ti-'^1)^

Apua Sulfatada Maravilhosa
O grande preservativo das doenças dos olhos

A' Venda em todas as boas Pharmacias e Drcfiid»

í 2EP»n8I0S GRANADO & CRIO DE JANEIRO

"17"ENDE*SE na rua Assis Carneiro,
1 V 146, «6tacão da Piedade, um gran-
de c «maguifico predio de solida con-
struccãoi paredes dobradas, situado
em centro de terreno, insinuação ele-
ctrica, gaz, muita água, bonde a por-
to, perto de trens, tres quartos, 2 sa-
les, copa, cozinha, despensa, tanciue,
terreno de 11X60; 130, Alfândega, 1"
andar, das 2 ás C. Preço, 10:500$,, ne-
gocio urgente, (4927 e.) 1

VENDE-SE 
um coriforlavel predio

novo, para familia de tratamento,
á rua dos Artistas n. 69; trata-se no
mesmo. Preço 2i:ooo$ooo, (J4625) K

\fBXDEM-SB terrenos supe-
V rlorcs do 11x50, em Vaz

Lobo, estrada Marechal Rnii-
gel, perto de Madttrelra; a
prestações o a vista ; pre-
ços no alcance de todos. Trata-
se nos mesinbs, rwa Professor
nurlainaqni 8. Xodós os dias.

13 4982) N

COMPRA 
c venda de prciüos, em

presta dinheiro sobre, hypotliecas
na rua uruguayana 8,
com 

'Mic!iaeU:i. Tclpep. SM*.
(N4??o)U

até 10 conto»—Uma
perto da eslação do

Meycr, cm logar alto, com 3 ,i 4
quartos e mais dependências, dc boa
conslriieçáò c bem conservada, em
centro dc regular terreno. Oiferlas
a E. Dczomie, Allos da Confeitaria
.lo-pão _ Mcy__i\ (4Ü;9N) It

«prédios nos birros
do Estacio *le

Sá, Tiida mc«iiiio que precisou; de
concerto, Trata-se ó rua Dr. Souza
Neves 11. 32, das 10 ás 12 c das 17
em deante. (N4;So- K

CIOM 
PRA-SE

I caía bem

_p*OMPRAM-SE .r--
\J da Cidade Nova

COMERA-SE 
uma casa com dois

quartos e mais dcpcndencics, com
quintal, nas -iroximidadcs do boulc-
vard 28 de Setembro 11. 45. ale 9
contos: curtas a J. Neves, rtia Iheo-
doro da Silva n. 110, casa- III.

(4096 M R

IMPOTÊNCIA
Esterilidade.

Neurastlieiiln,
Kspermiitorrliéa.

Cura certa, radical c rápida
Clinica cleciro-inedica, espe-
eial do

Or. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Na«ioles c Rio de Janeiro.
Das 9 ás it e das 2 ás 5.

Largo du Carioca n. 10
sobrado

V.EXDEM-SE 
cxcelle

na rua S. Lourcnç
lentes prédios

.... .. _jurenço, Nictheroy,
uni grande terreno em Icarahy;

tratar com o dr. Tolcntino dc Cam-
pos, rua Theophilo Ottoni 11. 83, i"
andar, tel. 4.350, Norte. (J39J<«)N

TTiENDE-SE por 2:000$, parte em
V prestações, a casa da travessa Soa.

res Pereira n. 34, Ticdade, fim da
rua Assis Carneiro, centro de ter-
reno dc 11X35; tem 4 bons commo-
dos; tratar em 'fodos os Santos, rua
Augusto «Nunes n. 44. (3 3920) N

VENDE-SE 
uma

com 9 quartos,
pensão . familiar,

, todos oecupados
por distiiictàs familias c cavalheiros,
pensão antiga e sempre está cheia «le
hosiwdes, distante do centro da elda-
dc cinco minutos, bonde quasi à |.or-
ta, dc cem réis de passagem; a vendi
c devido ao proprietário ter tiue sc
retirar com urgência !>ara a Europa.
Sebastião dc Oliveira, carta nesta re-
dacção. (4928 O) J

cura-se cm 3 dias com

Rua 7 de Setembro, 186

yENDE-SE 
um excellentc «piano,

bis, Pleyel, o «melhor formato; na
rua do Riachuelo 423, sob. (448iO)J

VENDE-SE 
um bom piano, perfeito,

grande formato; rua de Saiu'An-
na n. 120, (4480 O) J

YENDBM-SE, 
i r.

o, 417, casaes de
Haddock I,obo

, .,_,, canários prom-
ptos para reproducção e cães "Fm.
Terriers", puro sangue. __°___

ViENDEM-SE 
armações, balcões, cò*

pas, mesas para botequis e utensi-
lios para todos o ,snegocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do íreguez « a preoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 47.

(S6iS3) O

VENDE-SE 
um café caneca e bote.

quim, o melhor <la capital, ou ad-
initte-se sacio; informações na prau.
de Botafogo 494, casa Sereia.

(.,.,8j 0) M

VENDEM-SE 
meia mobilia austria-

ca, nov», e unia commoda grande
em muito bom estado, dois aparado-
res com pedrs mármore e um gusr-
da-coinida em bom estado; na rua do
lEngenho de Dentro n. 34, fwdos.

(S 5065) O

V«ENDE-SE 
papel pintado í ru> du

Ilospicio 190, as compras são fei-
tas a vista e «ada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araujo Silva. (1321 O) }¦

VENDE-SE 
um automóvel, de bom

fabricante, completamente refer-
msdo; trdta.se na earage Opel. ma
Marquez de Abrantes £9. (4135 0)B
"\7"ENDEM-SE 

a magníficos portte»
t «de ferro, completamente novos ;

para ovr c tratar, na rua do Rosário
74, Banco I.oterico. (4877 O) t>

VilINOÈ-SE uin masniíico predio,
Je construcção moderna, quasi

concluído; trata-se á rua José Bom*
facio 11. 45, S. Domingos, Nictlieroy.

(C 4IISJ A

ViENDE-SE 
mn «predio novo, com

todo o conforto e construído com
todas as esigmeias da hygiene, com
bom terreno, logar alto e minto sau-
«lavei, pela metade do valor., como
se provará ao pretendente. Negocio
urgente; trata-se com o proprietário,
i rua Sá n. 129, estação do «Ençan-
tado. (M 4506) N

\7"iENDE*SiE 
um «bom terreno, com

duas frentes, podendo construir 2
prédios, na rua Yiscomlc dc Santa
Isabel, junlo ao n. 249; Uata-se a
ma -T.uiz llarlioí.1 n. 98. (.1 4280) N

\rBNBE-SE' terreno, próprio para
ou avenida;
233-

«ma casa co:n grande
iimà f-abri-

rua Jockey-Club
(R 4?6u) N

VENDEM-SiEsabradadas,

\riE'NDE*SErua Páo '

COMPRA-SE 
um predio em centro

dc terreno, porão alto, ate —

. a esplendida casa da
Ferro n. 37 (Inhaúma),

com dois quartos gramlcs, duas sa-
Ias, cozinba, despensa, \V. ;C. c bom
terreno todo fechado a zinco, con-
êtrucção moderna. «Preço liaratissimo;
tratá-sc com o dr, Sodri, avenida
Kio 'Branco n. 13;, 2" andar, das 12
ás 14 horas. ___?£__*

VENDA 
e compra dc prédios. «Em-

iprcsta dinheiro «sob bypothecas;
na rua Uruguayana n. 8. Telcp- 533Õ.
Central, com Mlchalski. (K4r;i)N

conto:
macia.

rua S. Joié 11. 112 — Phar-
(2584 N)

IQPÁCABANA. Vendé-sé
_f reno cm prt_- ,"Jornal do Commercio

(COPACABANA. 
Vende-se 11111 ter-

J reno cm prestações; cartas
Z.
4572

"OREDIOS —Comprani-ôe ainda que
J. prcci««eni de concertos, menos nos
subúrbios, na rua Dr. Rodrigo dos
Santos, 76, das 10 ás 1: e das 17
il lf liorti-, (4973 Ni R

duas casas melo as-
quasi nova?, em lo-

gar saudável, com dois quartos, ditas
salas, cozinha, banheiro, tanque. ,\\.
C, quintal com gallinliciro, com jar-
di:n na frente e gradil de ferro, gaz
e luz electriea; para ver c tratar na
r. Archias Cordeiro 408, estação de
Todos os Santos. (J 3979) N

VENDE-SE 
um solido predio, com-

pletax.entc reformado, com porão
habltâvel, jardim e quintal, na rua
Bittencourt da Silva o. 69. onde sç
trata, lE. do Riachuelo. (R 46i6) N

VENI1E-SIC, 
com urgência,:,o ma-

guifico lote de terreno nivelado,
situado á rua Magalhães Couto, pega-
do ao 148, medindo io,4oN5". P"t0
do bonde da Piedade e da estação do
Meyer; 2:250$. Não se acceita ofíer-
ta menor. Custou 3:100?; 130, Al-
fandega, 1° andar, 2 ás 6, (49=9N) J

VENDE-SE 
um lote dc terreno em

parte alta. local sahiherrlino. 'dc
11X41, situado á rua liarão dc Pc*
tropolis. Preço, 1:750?; «130, Alfande-
ga, i° andar, das 2 ás 6. (4922N) J

(fTÍENDEMiSE iimgnificos lotes dc
\ terrenos, .na rua Conde de Bom-

fim, Tijuca, a õoq? e 800$ o metro
de frente; rua da Alfândega 130. 1"
andar, das 2 ás 6. (4923 N) J

|"1_71ENDE-SE na rua «Álvaro, Enge
T Novo, dois ijiredios juntos, paredes

dobradas, bem localisados, perto <lc
bondes e trens, 2 quartos, 2 salas, co-
zinha, luz electriea e gaz, muita água,
preço de cada um õiooo?: 130, Al-
fandega, 1" andar, das 2 ás 6.

(4924 N) J

Gymnasio Anglo-Suisso
ESCOLA MODELO PARA O SEXO FEMININO.

INXERNATO E SEMI- 1NTERNAT0 E EXXERNATO.
Installado no excellente e bello predio da Avenida Piaba*

nha n. 583, antigo Palácio Episcopal
PETROPOLIS Telephone 76?

Sem contestação, o primeit-o c unico doa Estabelceimen-
tos congêneres, combinando a educação e instrucção, prati-
eu e thcorlca, cujo fiel desempenho está sob os cuidados
imiucdiatos da Directora, que 6 professora formada e di*
plomada pelas Universidades de Oxford e Cambridjc.

Para completo desempenho da missão, o estabeleeimen-
to recebe apenas um limitado numero.

Não lia extraordinários,—A alumna interna só pngarú
90$000 mensaes, incluindo Francez, Inglez ou Allemão;
piano ou harpa c trabalhos m animes. Peçam regulamentos.

A dii-ectora, Miss HELENA REOHV. (R 5178)

\r>ENDI''M-S>IÍ 
unia cama com col-

chão, um guarda-casaco com espe-
lho e uma machina Singor, tudo tra
bom estado; ver e tratar, avenida Sal-
vador dc Sá n. 3<i. Preço i2o$ooo.

(J 4348) O

TTiENpEE-SE, um predio na rua
f Assis Carneiro n. i8o, d.v. da 1'ic-

dade; tratu-sc na rua Viuva «Bueno
n. 23, S. Christovão. Preço 8 con-
tos. (J 4750) N

\7ENDESE.T um terreno,
informa-

. rua Paula Freitas,
.-. de I2XM aterrado;
traia-se rua Hospicio 198.

(4129 N) S

\TENDEM-SE. 
á rua Santa Clara. 2

lotes do terrono, de itl x _o cada
trata.se á rua Ilospicio 198. das

(4129 N) Sás 18.

\TENDt,-SE. 
4 rua Floriano Teixo.'to. um terreno, dc 10x4;; trata-

se á ma do Hospicio 198 <4i_gX)S

VENDE-SE, 
em Jacarépaguá, uma

boa chácara «para família de tra-
tamento. a casa no centro do terreno;
trata-se na mesma, com o próprio, prm-
10 de 100 réis, rua Emilia n. i -D.

(R 4603) N

VENDE-SE 
011 aluga-se por contra-

to. um bom predio, com tres quar-
los. duas sa'as, saleta e mais dcpeii-
dencias. á rua 

"Maior Fonseca n. 21,
ponlo dos bondes de S. Januário

(3C29 N) S

Gonorrhéa
20 ANNOS DE TRIVMPHO... MILHARES BE CURAS

InjecçãoPalmeira. Cura infallivel em 6 dias. 1 só vidro ema
em t«j.ta«- as pharmacias do Brasil. Dep,: Drogaria Pacheco, Andradas
B, 4i, VUro nono,

YENDE-SE 
uma linda caso nova,

própria para residência «particular,
com lindo jardim, grande pomar c
grande quintal, á rua Uruguay; tra.
ta-se á rua Sete de Setembro n. 40,
com o proprietário. Negocio directo.

(B 31.VON

V;EN't>E.U-SE 
cm Engenheiro Nei-

va, por 500$, lendo metade á
vista e o resto em prestações mensaes
de 10 ''I0, terrenos com 50 metros
de frente por ioo de fundos, pro-
prios -para chácaras, por se acharem
situados na fralda da Serra e proiti*
mos da cachoeira de -água «potável.

(N 1978) R

ViENDEM-SE 
tres bicycletas infjle-

zas, pouco usadas, por 50$, <"«'$
c 70$, e tem uma para menino; rua
do Cattete 11. 105, loja, (1*4-86)0

¦iliilB!illlli;ilillili!llll«llillll!!lllíllllll
Éj CHÁ' DE MINAS f
B (Legitimo Chapéo de Couro) M
p Deposito: Uua dos Ourives 54 H
¦llülllüIlíIlBIÜIÜIEliliBilüliffiliülBiiii

ViENDE-SE 
nma mobilia para bar-

beiro, «por preço módico; na rua
Anni Barbosa n. 28, 'Meyer.

IR 47M O

V"" 
«EN-DEM-SE
sella

 uni bom cavallo ,dc
.-— c duas vaccas com crias,

dando muito leite; na rua Tenente
Costa n. 100, Todos os Santos; para
ver e tratar até ás 9 horas.

(J 483O O

ViENDE-SE 
um botequim livre «

desembaraçado, i - rua Fcrnandel
«Marinho n, 39, Rio das Pedras.

(J 4032) O

VENDE-SE 
um bom piano, alto,

vistoso, prefeito, garantido, de
acreditado autor, por preço módica ;
rua de Sant'Anna n. 120, casa de
familia. (4544 O) 1?

ViENDEM-SEgra p lii ca
te mil
11. 1G2

reis;

tres machinas «photo-
110 estado, -por cincoen-
11a rua liarão dc U-bi

(R 498;) O
"t^ENDEM-SE 

fogões novos
T dos; rua da PraWia

e usa-
... 44.

(J 4826) O

VENDE-SE 
na rua Conselheiro Cos-

ta Pereira n. aí, uma peça de
flores, com vinte e oito (28) cantei-
ros, com flores diversas; trata-'e na.
mesma, Aldeia Canipista. 14289X1'

VENDE-SE 
uma linda mobilia, as-

sento n encosto de palhinha, ita-
liana, 100$; bom cuarda-vestidos de
desarmar. 45$; um etager de canella,
espelho tissauté, 70$; um uuarda-pra-
ta cgiial ao etager. 75S; camas, niosas
e mais írovcis, na rua Mariz e Bar-
ros 354. (4123 O) S

VENDE-SE 
ou

sra«
.., ._ permuta-se uma

. grande e rica matta, logar saiu-
berrimo. boas estradas, perto desla
capital ; da E. Ferro; informações
com ÀzeVi-do. av. Kio Branco 15 c 17.

(4130 N) b

VENDE-SE 
uma armação, df Phar-

macia* de c-anella, e dois balcoe*
com vidros, por preço barato; á ru»-
dos Inválidos, 16. (J 5026) O

ViENDE*SE 
um açougue em um

dos melhores pontos do Mercado
•Kovo. Vende-se diário óU de c*rne;
trata-se á rua Benedicto Hyppolitc
n. 158. (J197-.0

VENDE-SE 
um bom piano, pcrfeitn,

francez, á rua de S. Leopoldo i«'«.
Cidade Nova. (=3"3 O) K

VENDE-SE 
um esplendido piano

Pleyel, quasi novo. e um hurnio-
íüum -do Rrande formato tudo multe
barato; na rua da Alfândega 26' 1
sobrado. (51164 O) M

"\7«ENDE-SE 
um magnifico terreno,

V á rua Real Grandeza, esquina da
de Menna Barreto, 30 metros de
frente por 15 de fundos, todo ou em
parte; -para tratar çom o dr. Laccr-
da, _ rua do Ilospicio u, 43, sobra-
do, «da i á$ 3. (J 3300) M

IvECrVElI

"YJENDK-SE

T canto da r
_ rua Frei Caneca,

. rua •MaKn.h&es, um ter-
reno dc 4 por 17; tratav na rua do
Hospicio :*B. (4527 N) R

GRANDES UF.DUCÇOES nos preço:, como sejam: camas para sol
teiro, 25? a 3;S; ditas Rietori, para casados, 40$ e 45? j lavatorios 11"

ítlezo, 50$; toilettes-commodas, 100? c 103$; guarda-vesudos, 33$ c 455;
guarda-liíjços, 35$ c 45$ i guorda-pratos, tupenores, 110$ e 120-; guarda-
vestidos, de desarmar, 100$ e no$;mesas elásticas, 50$ e JS*; moatiu.t
estofada», 130$, 140$ e 180$: dita» Sul-Amertca, 100$ e 110$; , .-.leir-.i

para saía ou quarto. 75$ « 80$; cadeiras dc «balanço, 35$ ? 40$i •»««•
torios 42«ii c 430$; diversos modelos, a escolher; «sala de jantar. -""->,*
400$; colchõe«i de crina, 12$ e 2=1; capim, 3$ n 10$. « tudo no.\. e r.c

primeira 
-uaKdadc. ao _ 

^DOS^MARES.
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jBESrC

FILTRO
FIEL

CAMISAS 
e cerouJas sob medM.;

roa da Carioca -n. 32. (51508) S

CATÁLOGOS 
de «ellos do Brasil,

com todos o. erros e variedades,
preço i$ooo; Hospicio 30 — T. Coi*
U & Filhos. (3731 S) S

e recomnien-
dado pela Exma. Dire-
ctoria de Saúde Publica.
A* venda nas mnls impor*

tantos casas do louças c
ferragens, especialmente:
CASA VIANNA — Ouvidor 5»

— Telephone 1268.
CASA LIMOGES — Avenida

Rio Branco 120.
AGOSTINHO FERREIRA «I IR-

MAO—1» de Março 19. T. 17
ALBERTO DE ALMEIDA &
C. — Avenida Rio Branco 99.
J. FERRER & C. — Rua da

Íluitanda 
48.

CARDO AUGUSTO BIATO
— Rua dos Andradas 79.

SARBOSA ,ft MELLO — Rua
do Hospício 154,

A. LIMA & C. — Rua do Ou-
vidor 72.

CASA FIE- — Rua 14 de Mato
n. 162 — Teleph. V. 41.

Para venda a prestações:
3. FERRER & C.

Rna da Quitanda 48, Tele-
phono 1026, N., on na fa-
brita: — J. R. NUNES
Rua 24 de Maio n. 162

CASA FIEL
Telcplionc, Villa, 41

Rcincttc-sc para qualquer ponto
do Brasil devidamente embalado,
receitando a importância cm
VAIE POSTAL.

Pedidos á J. R. NUNES

COSTUREIRA _ Preclsa.se nma
VJ corpinheira e ajudantes; rua Gon-
çalves Dia» n. 6, »ot>. (5*14 S) J

CORTINAS, 
tapetes, pintura» e

oleo, moveis e de escriptorio,
compra e também encaixota para mu-
dança, J. J. Martins; rua da Alfan-
dega n. 124. (3620 S) S

riOMPRAM-SE livros novos e usa-
\J dos; run José Mauricio 144A.
Livraria Americana. (2420 S) S

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to 2S- Ourives 11. fio  Pape.
laria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

COMER 
bem a i$2oo ? sã no res-

taurant Pensiou; mme. Solange;
Bueno» Aires 158, loja; assignantes
á mesa 60$; tora, 70$. (1816SIS

COLLETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA a 12$ _ Mme. MaricLemos, colletelra diplomada pela Aca-
demia de Paris e com casa em Pa-
ris, montou seu atelier á rua da As-6embléa 35, 1» andar. (105 S) J

ENCARREGA-SE 
de fazer escripta»

avulsas em thoteis, restauram»,
casa» commerciaes e todo qualquerramo de negocio. Mensalidades mo-
dicas. Acceit» chamado» pira W.
Lopes: V. de Inhaúma 76, »° andir.

(5177 S) R
11 1

EM 
casa de familia dá-se boa pen-

«io m domicilio, com todo asseio,
por preço módico; rua Peneira dc
Almeida 104, Praça da Bandeira.

(S 4744) J

TTMPRESlJIMOS — Fazem-
l^se sob inventários, lteran-
(as, hypothecas, alugueis do
predios, juros e cauções de
apólices. Fazem-se obras e
pagufii-so impostos cm atrazo.
Compram-se terrenos o pro-
dlos velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rua Rosário 09,
sob., 11 ás 5. (4001) O

TíT-líNDEiSli tru-tríi, para camisas,
V-18.000 mictros, a 155, reis. TJr-

gente; na rua Klias da Silva n. 3S7.
Srontín. O 48") O

VENDE-SE 
um botc(|U!in-coiifeita-

ria, com tenda no lado montado
com luxo, casa acreditada ja lia annos
e situ.idi cm uma das melhores esta-
ç.lcs dos subúrbios; tem contrato c paga
diminuto aluguel; informa-se com o
cr. Tosta á rua João Caetano 197.

(5061) O^ M

HIHENDE-SiE uma barhcaria em bom
>' |ircdio; tratar com o sr. Leitão,

á rua Cardoso Marinho 31. casa \.
(O 5=65) J

T71IvN''l"Hi-9E casal de perus muito
V lindo, na rua Monte Alegre nu-

tncro iGr. casa II. (05'47) J
'I TENDEM-SE tres antinuissimos

>' quadros attribuitlos sondo um
n Icalieça tle Sócrates, outro a Nossa"Senhora; do autores Flamengos, c
outro a cabeça tle S. João Báptista
(itlriliuido a Corrcttio; trata-se na
.-.isa Florio ; na rua Visconde de
Itauna n. 90. '(O51G0) lü

."tTIlvNUlvSI*; lira 1 superior páaiio,
V feito tio j-acirandS, garantmdo-se

o seu perfeito estado; tem banco. Rtía
Húiplirasi.! Correia, 26, Largo do Ma-
lehaija. (5250) J

TfTilvNDli-SIlJ o deposito dc pão da
V rua 'liarão de Mesquita n. 4SS.

Trala-sc na Praça 1'iradentéa 11. 73.
sobrado, com o sr, Fonseca.

(O 4918) J

TtTUNDfc-SE um bonito piano fran-
T ccz. iiMiito barato de particular;

Avenida Passos 30 loia de clcctrici-
-l.idc. (52S1 O) M

PERDEU-SE 
a caulcla dc numero

130,470, da casa de penhores dc
Guimarães ,* Snnseverino; rua Ale-
xaudre Ilcrculono n. 5 c Luiz dc Ca-
mões n. 1 A. (5186 Q) R

RCERQUEIRA, 
54, rua Luiz de

. Camões 54. Perdeu-se a cautela
desta casa n. (19.978. (Q4S57) S

DIVERSOS
AQUECEDOR 

— Compra-se um,
para banheiro, em bom eslado.

Informações para telephone 2.350,
Sul. (4992 S) B

AOS 
CAPITALISTAS — Prccit-a-

se de um que queira emprestar
15 a 20:000$ a juros razoáveis para
compra dc uma casa para residência
dc um cavalheiro que dá dc si pro-
va de honestidade. . O pagamento do
capital c juro9 será feito cm presta-
çõ s dc 4Qo$ooa mensaes. Cartas a
Cavalheiro, na caixa deste jornnl.

(43d N) J

CARTOMANTE-e 
faz qualquer tra-

balho para o bem, não usar de
cerimonias em falar no que deseja-
res e trata de feridas ciironicas e
outras doenças; rua Oliveira n. 38,fundo» da captll» do Amparo —Cas-
cadura. (2904 S) J

COMPRASSE qualquer quantidadede jóias velhas, com au sem pe-dras de qualquer valor e cautelas do
Monte dc Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37. Joalhe-na Valentim. Teleph. 994, Central.

(4137 S) B

CONSTRUÇÇÕES, pequenos repa-
ros e pinturas dc predios; pre-

ços módicos, cora o construetor Mi-
cbalski; Uruguayana n. 8. Telcph
5336. Ccnt. (4409 S) R

DINHEIRO 
sobre bypotbeca, cm-

prestam-se com urgência 24 con-
tos, n juros módicos; Manoel Lyrio,
Hospicio 12Ú, tabellião Paula e Costa.

(S 3882) J

DINHEIRO 
sob liypothecas dc

predios a juros convencionais,
com rnpidez; rua do Hospício 12C.
(cartório), com Patrocínio.' (5200 SJ

DINHEIRO— 
Dá-se 10 contos sob

hypotJhecM de predios, juros mo-
dicos; rua Senhor dos Passos n. 18,
Borges. (5105 S) J

DOIS 
ARMAZÉNS NOVOS alu-

gam-se no optimo ponto com-
mcrcial, á rua di Estrella 47 e 47-A,Rio Comprido; a» chaves 110 45.

<S477*) R

IJ1INAD0S 
— Flores imitaç5o bis-

. ouit; vendem-se coroas, cruzes,
de plantas c trepadeiras de todo o
nreço; na rifa do Cattete 289, sob.

(5037 S)J

FOLHAS 
DE ZINCO _ Vendem-

se $ de ferro zincado, medindo
.W1.X66, não lem turos; rua Nery
Pinheiro 106 (Estacio de Sá), das 8
ás 14. (S 47°S)R

GALLINHAS 
e pintos, diversa» ra-

ças e uma chocadeira — Cattetc
n. 229. (5070 S) S

GALLINHA9 
de raça — Uma

pessoa quo se retira desta cipi-
tal, vende um grande lote dc galli-
tubas e gallos da» raças Orpington
preto, Orpiiifíton amarello. WyÕhdòt-
te branco, Wyandottc prateado, riy-
moutli Rock, Carijó c Leghoniè, a
preços dc oceasião. Tambcm vende
pintos dessas raças, a i$ooo cada um,
c ovos a 6$ o duzia; para ver c tra*
tar, na rua Descmbanrador Izidro
n. 81. Fabrica das Chitas.

(5=15 S) J

FANO. 
— Compr»-»e. unv grande

modelo, de bom autor; Irha Luiz
Barbo»» o. 9I — ViU» Isabel.

(4949 S) B

PIANO 
— Compr»-«e um, grande

modelo, de bom aiutor. Trata-se
4 rua Luiz Barbosa 98 — Vi', a Isa-
bel. H_u£ S) J

))OXTO ajour, desde ioo réii; rua
7 de Setembro n. 952 t" andar.

, '-. (J.0.1S8) J
T»ENS.\0 _ Fornece-s'êv'de i" or-
A dem; á rua da Aliandega n. fijl
2» andar! , Ç4494S) M

CATARRHO DOS PULMÕES)
.* 1

Cura rápida cora o
PRITOKAL MjVIINHO
Kua 7 do Setembro, 180

PENSÃO 
MONTEIRO — E' o

melhor no gênero e'também for-
nece a DOMICILIO; Rosário, 105,
1° andar. , ., --„í-°o S) C

QUARTO 
— Em casa. de iamilia,

aluga-se a cavalbeiro ou n moços
do commercio, perto dos banhos do
Flamengo, com entrada independente
c fronte de jardim, Trtt.1-se á ma
Assembléa n. 50. (3645 S) J

QUARTO 
até 50$, precisa-se para

moça protegida, meio mobilado.
Cartas para J. Mario. '.(5187 SJ R

I» 
ELOGIOS e despertadores com-

v pia e concerta a $5. ¦?$. 3$. etc.,,
na casa de gramopltoitcs— á r. Uru-
guayana 135. ofiicma dc.-. tçlojooirn—
Augusto Reimão. *~(428.-S) J

GRAMOPIIONES 
E CHAPAS -

Trocain-se de $500 a 2$. Vendem-
»e de $300 a 3$. Compr.im-se usa.
das. Concertam-se granioplioncs e
vendem-se a so$, 25$. Compram-sc;
rua Uruguayana 135. (4S20S) J

HYPOTHECAS 
sob predio a 10 e

12 ul" ao anno, adeanta-se qual-
quer quantia para os mesmos; infor-
mações, 130 Alfândega, 1° andar.

(49-*40) J

HYPOTHECAS . Fazem-se de¦prédios na cidade e subúrbios,
em 5 dias; M. Vieira, rua da Qui-landa n, 50 1, andar. (5050 S) S

HYPOTHECAS 
fazem-se sem cora-

missão, na rua Dr. Rodrigo dos
Santos 70, das 10 ás 12 e das 17 ns
19 horas. (S4792) II

RELOJOEIRO 
— Quereis jóias c

relouios bem concertados a pre-
ços módicos? ide á rcafUruguajana
11. .35 A, joallieria. Tambeni compra.•(5155 ;§-) u

FERIDAS m
darthros, eezemas,á sardas,,
pannos, coinichões, ,ete,, tlís-
apparoccm trapidameiite usan-
do Pomada Luzi.taria".'^. Caixa
1S000. Deposito: Pharniacia
Tavares. Praça .Tiradculcs
ri. Ci (Largo do Rodo.
-;'.,-; '¦''•' A 4030

SOLA 
em retalhos — Vende-se 4 ,

rua 11° de Março o. 149
<5»» S) J

OUISSO-FRANCEZ di lições par-
kJ ticulares de seu idioma desde 10$
por mez. CALLIGRAPHIA em 1»
lições, unico inethodo; primeira lição
íratis, Tratase da. 2 it 3 c das 7
as 71I2 da tarde, na avenida Rio
Branco n. 11. a". (5252 S) J

QALA 011 quarto — Alugam-se para
k-, descanso de casal, durante o dia,
em ca-sa de senhora discreta; quem
desejar responda por este jornal, com
as iniciacs C, B. D. (4977 S) R

SALA 
—* Aluga-se uma com tres

janellas de frente, com pensüo,
para cnsal ou dois rapazes; avenida
Rio Branco n. 122, 2". (5305 S) M

ELLOS  Corapram-íe, vendem-se
e trocam-se, «ellos para colle-

cçõea; Hospício 30, J. Costa & Fi.
Uu».  (3730 S) S

OENIIORES e senhoras, negocian-
13 tes, industriai», que precisarem
de senhoras e senhontas, nacionacs
e estrangeira»; decentes,, .garantidas,
para escriptorios commerciacsc todos
os misteres, de muita decência, quei-
ram lazer os seus pedido» por car.
ta a Scliniidt, no escriptorio do " Cor-
reio da Manhã". (5164 S) S

SE

ÜM 
senhor de tratamento e modes-

to precisa de uni quurlinrto em
caisa dc familia dislineta, alé 30$, no
centro da cidade, Carioca ou nume.
diações. Cartns nesta redacção, *
J. T. II. (S 4815) J

ÚNICA 
loção que extermina a cas-

pa c (az renascer o cabello. Dep.
Sa?ão Elias, rua Ouvidor 120, _e nas
casas de perfumarias. 3$ooo« (3o44S)J

UMA 
senhora de edade, muito sc

ria, precisa de alugar um pc-
qtlcuo quarto cm easa de uma fami-
lia' de respeito, pagando-se adeanto-
do, até 150$, nesta redacção, com us
iniciacs A. F. (5159 S) B

TTM senhor virído do interior, ten-
i do usado um medicamento ve»

gctal para cura rápida th impoten.
cia, ncurjsllieuia c fraqueza, indica
gralis a todos que precisarem, eu-
viaudo um enveloppo com a dire-
cção c sello dc $100, á Caixa Pos-
tal 914, com as iniciacs R, F.

(23" S) R

T? EPRESENT AÇÕES.. -Accel-
•ls-tam-so do qualquer- indus-
tria, fazendo-se toda a propa-
Kiiiidn. Carmo, rua--. Rosário
90, das 10 ás 5. T.'2856, N.

(J 3000) S

UM 
rapaz dc 28 annos, com algum

preparo, dando curta comprovan-
do honestidade e condueta. deseja en-
contwr collocaçào de cobrador ou de
.ijudtite de guarda-livros dc qualquer
casa commercial importante ou em
fazenda. Resposta para M. B. A.,
nesta folha. (S 481S) R

IM

I» _ 41"S»ude Vigor

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 191Ü.
Itlmo. Sr. Dr. Sandeu.
Üin resposta á vossa prosada carta de 17 do corrente me?, nada

tem que me agradecer da propaganda oue faço do vereso Cinturão E.le>'ctrioo, porquanto sc hoje me acho restaoelecido, agradeço a V, S.t
011 «o vosso CinturSo, pois antes de usal-o, sofíru horrivelmente lu
xa annos de prisão de ventre, rheumatismo. palpitações no coração,
falta ds appetite e finalmente outras moléstias.

E com esta só tenho que agadecer-vos, podendo delia fazer o
uso que lhe convier.

De V. S. Att.« Crd.» Olnjil."
(assighado) Au tonto Corrêa..

Residência: — Rua Archia» Cordeiro n; 232 — Eslação do Meyer,
Rio de Janeiro.

Toimie como exemplo o caso antecedente, o qual c um caso ty.
pico do que podo fazer o meu HERCULEX ELKCTRICO, e leu-
de presente í,ue, com o meu «ystema ' ten no tornado 'homens debilita-
dos. envelhecidos e inúteis, em homens novos, fortes c vigorosos. Tenho
levantado o espirito c rcedvftcado o organismo de homens que não crant
inala que ruinp.s. Ha quarenta annos que teu-ho distribuído c continuo
a distribuir saúde vigorosa c duradoura.

Não ha razão nenhuma para que julgueis que o vosso mal seja
incurável. O que tenho conseguido coin lautos milha tes de seres, pode-
rei também consegutt-o comvosco.

Se não pudcrtles vir pessoalmente, mandac buscar as minhas ohr.it
•1 qujes ser.vos-ío enviadas "gratuitamente, — DR. M. T. SANDEN, Largo d»

Carioca, 12, 1» nndar—Rio de Janeiro — Consultas do» 9 horas da manhã, ás 7 da noite.

*"fM ex-negociante desta praça, dun-1 pA'RTVTT'!? A
U do as melliorts iníorraaçües de 'f"""""1
sua condueta e -fiador, offerecc*se
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thesouro e Prefci-
tura, Carta, nesta redacção, a C. A.

(2231 S) A

UMA 
senhor» de boa educação de-

seja empregasse em casa de.
boa familia, como dama. de compa-
tíbia e para algumas costuras. Infor-
mações á Avenida Mem de Sá, 59.

R. 4575

VESTIDOSda moda, a 15$,
costumes no rigor

:o$. 25$ e 30$,
iu r. Carioca 54, sob. Teleph. Cen.
trai 350S. (4037 S) J

T7ENDED0RES nara folhetos sen-
V sacionaoi, podem nnresentar-se ;

praça dos Governadores 6. loja.
(,z8o S) M

MÉDICOS
DR. 

J. PEDRO ARAÚJO _ Còti.
sullorio, rua Sete de Setembro

211, dc 1 ás 4. (37IÕ S) R

UMA 
moça viuva sem filho» aluga

lim quarto a uma senliora viuva
nas mesmas condições, á rua Uru.
guay 127, cosa 15. Aluguel 3o$ooo

(S 4133) S

A' 
It. Asscmblca 79-c». prof. portu-

guez, ha annos no Rio, ensina a
sua lingua nté Camões c outras ma;
terias, p. exames c concursos. Xão ú
curso. (S1C4O J

;«a«GÒNCAl!0;

TRASPASSES
(1ASA 

— Traspassa-se ou vende os
J moveis, pcl'11 retirada da familia,

serve tambcm para pensão, nua ar-
bori-sadã c perto dn centro. Infor-
mações á rua da Alfândega il. 24,
'Casa Borges & Irmão. <5-4E> P) J

rpilASPASSA-SE
X bilhares, tudo novo.

um botequim e
razãn c

-, dono ter outro em''Pclropolis e
não poder esl.-ir á testa; para infor-
anàçõcs, rua da Miseritordia ti. 2",
com Soares dc Azevedo, (5080 P) J

rpRASPASSA-SE um bom armarem
J. de seccos c molhados, livre e des-
embaraçado, fazendo bom negocio e
¦pagando pequeno aluguel; Ín*Torma-."Sc
por favor no Largo do Rosário 22 c

com o sr. Abel. (P-lpco) S-*t.

Traspassa-se l™ \t't ã
tcinl.ro, completamente mobilado _e
dividido em escriptorios, que estão
imlos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, ficnn-
do dc graça para o alugatario,, sala
<b espera, quarto, sala dc jantar, co-
oa, cozinlia, dispensa c área. A sala
tie jantar o espaçosa podendo servir
para pensão. Vendcm-sc algumas ma-
cliin.is e accessorios dc massagens c
cinbollczaincnto do rosto, cnsinando-sc
:i trabalhar com as inaclnnas e outros
misteres deste gencro. Motiva este
traspasse o dono retirar-se desta ca-
vital. Canas a Estrella. neste escri-
plorio, t.6'67 P) J

VjiRASPA.SSA-SE um armazem tle
X seccos e inolliados, fazendo re-
solar negocio, ponto dc muito fuUI-
ro; para informações, com o sr. Fcr-
naniles Sampaio s- C"; rua do Ro-
s.irio 11. 172, armazem. (j'93 P) R

rilRASPASSAM-SE . dois depósitos
.1 dc gcllo bem localisados, ven-

(lendo dc inverno «25" ldlos e dc vc-
rão J5u n 500; vemlc-sc por se acliar
doente c rètirar-,sc para Europa; rua
N. Senhora dc Copacabana 11. 571-

(5173 I') R

mRASPASSA-SE uma boa e bonita
X casa q'.'.e está preparada paru

tiln-ir pensão, visto ter tudo parn
tv.-e fim; travessa Marquez de Pa-
r.inA 11. 3. esquina da rua Senador
Vergueiro. (5i'0-t P) M

mRA3PASSA-SE uma tinturaria em
X bonl ponto, fazendo bom nego-

.-i,i; á rua do Lavradio 9- (á-í-1''^1

rriRASPASSA-SE um botequim e
.1 c-iinid-is frias, fazendo bom nc-

nocio; 1'ara informações á rua (le São
Jorge 11. ;, alé ás 12 lioras, com o
sr. Dario. (5=09 D M

lo-

r«iRA|SPÁSSÁ.SJÍ. (liso, aluga-'
.fi- uma porta e quarto, para qua

quer negocio, j:i tem armaçõc
u.ir muito concorrido, na praia -le
í:. Christovão 11. 203, barbeiro.

(5.-9.I P) M

r!M<ASI'ASSA-SE o contrato do pre-
X dio d.i rua Sete dc .Setembro 1168.

(5260 P) K

rttRASPASSA-SE, vende-se ou ad-
Jt niitle-se um sócio paia uma ca-a

iiuiitn antina, cm um dos melhores
í mitos ilcita capital, rua de muita
passacem c perto da E. tle Ferro;
i-crve para outro negocio, caso nao
¦incita continuar com o mesmo: tem
contrato c aluguel barto. Cartas
Cardoso, nesta redacção, nua sc- pro-
«nado. d' A7('2) R

ACHADOS E PE8BIB0S
/ 1A0 dcsapparccido — Dcsapparc.
\j con da i(iia dc Sant'Annn »57-
cana Vt, tim cão preto, fclpudo, sem
rabo, barriga e patas brancas; dá
pelo nome "Geraes", gratítea-se
quem o levar ao logar indicado
;i nticm disser or.de 12 acha.

(5232 Q) J

ediíeiaiodaaqenbraKwã^
queoaDOCCSe ¦^^1'ílíSM
BEBIDAS da WMWÊÍ
MINHA USINA |fip

SÃO FEITOS POR MÃO DEMESTREJ

AUTOS 
11ENZ — O unico oleo

para sua lubrificação, ê o Rubj*
E. Únicos depositários J. M. Sam-
paio £ C"; rua do Hospício uc.

(-1417 S) R

ÁRTICOS 
PARA CIIAPÉOS DE

SENHORA E NOVIDADES —
.T. T.obo, & C"., importadores, rua
do Hospício ii, 129, Rio dc Janeiro.
Aos srs. negociantes c níodisins do
interior, remetLeremos tjtiáltjuer en-
coinmcnib. (2*38 K) .1
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A SUPREMACIA DA"
E' facto reconhecido por todos os entendidos na matéria. Entre as boas machinas

de escrever, destaca-se a "REMINGTON", não só devido q. sua extrema solidez, mas
principalmente devido ás vantagens próprias não encontradas em nenhuma outra ma-
china. j!~

Srs. facturistasni

AGENTES 
nos Eslado»,

sc 11.1 fabrica de carimbos
acceitam-

SM-
vuras ú ria Sacliet 18—Rio. Peçam
condições a Josú Xavier, Optima com-
missão. (3344 S) J
AFIX

XV mo
ADOR de Hon liar-piano _

is bichos se os íi-
ver e pequenos reparos, tudo 10$, no
Café Guarátty, telcph. 4151, Central.

xxTir;
UUGaiM-SE

;i tentes ns. 7 e _\o rua \". ltáú-
nas agenciar., praça

na 145 ',577 praça da Bandeira 100.
rua V. Río Branco n. r, rua Aristides
Loho 13. av. Rio Branco 161. c Cas-
cadura, as .Andorinha*; da Kninresa de
Mudanças "As Vencedoras" Tel 4S90,
Central; a uuica nuc garante bom ser-
viço c incemnização, cm 24 lioras. dc
qualquer prejuízo une pos?a haver.

(.1720 S) S

1>AR1»EIR0 
— Precisa-se de um

) moço que trabalhe bem, e dis-
ponha de 500?, para abrir casa com
outro exilai, cm ponto bom. Cartas
n I. A. Li.. Esciiptorio do Jornal
do Brasil. (5078 S) J

AOS DOENTES
ÇüilA RADICAL, tln goiio-

1'i'liía clironicn ou rccciite,
estreitamento ilo iirctlivn, mu
poucos dias, poi* iirocòssos mo-
deinos, sem tlor. linriuite-sc
o Iriitnnicntò, impotência, sy-
pliilis c molostia.i ila pelle,
appl. 606 o 901. Vnccinas
iiiitlgonococcicii. Pngahicntõ
npós a cura. Consultas dia-
rins, tias 8 ás 12 o de 2 ás
10 .Ia noite. T. C. 5981. Ave-
nidii Mem de Há, 115. __
IpÃRÍlÉIRO — Appliçam-se bichas
JÍ> ou ventosivs; rua Senador Ku/e-
bio u. Si. tá1-' Sj ^

Imaginae uma machina que, além de fazer com perfeição e rapidez todos os tra-
balhos communs de dactyíographia, ainda consiga automaticamente sommar as factu*
ras que nella forem feitas. Isto consegue-se com a machina "REMINGTON", mo-
delo "WAHL", e é a única que possue esta immensa vantagem, sem, todavia, com-
plicar o seu manejo, assás simples.

DR. ALVING AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO -£- FIGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL.
MÕES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Telcph. 2.271,
Ccnt. Das 2 ás 4 lioras. Rcsiden-
cia: travessa Torres 11. 17, Tel.
4-2CS- Central. (J 8592)

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fondation
Rotuchld de Paris. Assembléa, 56.
das 2 ás 4. Teleph. C. 3.17C

J 1318

para o diagriosti
co e tratamento
Ins doenças do cs-
totmiKo, intestinos,
fígado, pulmões,

cotação, rins. ossos, ele., pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S.'.o
José, 39, das 2 ás • (menos ás
quartas-feiras). A 203

RAIOS X

Pelo
dr.
Luiz
de

T.ttna
Medi-

Consultas grátis
Bittencourt, da Farublade dc
etna da Bahia, medico c operador
cMifcVisto em

mote st ias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

narix e doenças ner-
vosas.

Todos os dias, ii.is 3 ás 6 lioras
da tarde. Rua Rodrigo Silva n. z'>.
in andar (entre Assembléa c Sele de
Setembro). Consultório perfeilamente

npparclhado com todo o material pro-
ciso pari C3 exames c o* tratamentos
constantes dessas especialidades.

(4--S3 SI J

MADAME
PALMYRA

—Com longa pratica, trata de moles-
lias de senhoras c ftifpensáo, por ura
processo rápido e garantido, Acccita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 105. Tel. 4428, Norte.

(J M=)

Parteira Mme. Bar-
«•ca Com pratica da Ma-
t UMI — 

tei-nidndc, trata dâs
moléstias do utero c evita a gra-
vide.-., Acceita parturientes cm
nensão e attende- a chamados á
pensão e attende a chamados
a qualquer hora. Rua General
CaMwell numero 223. (1783 I

Professores e professoras
COLLEGIO 

"HELIOS" — Rua
Souza Franco, 143 — V. Isabel.

Prepara com segurança para o Pc-
dro II, tem curso especial, ás 3.30
da tarde., Tem um curso pratico de
linguas vivas, pelo conhecido Prof.
Fcrnand Kcriislock, da Academia tle
Liuguns. (4185 S) J

INGLEZ pratico, -Mr.
Pcter garan-
te ensinar

cm sei» meies. 10$ mensnes. Largo
dc S. Francisco 36 e rua da Carioca
52, i" andar. Vae a domicilio, por
preços módicos. (B 3862)

I
Miguel Braga, especialista cm ex-

tracção de callos c tiubas encravada»,
sem dôr, etc, r. Ouvidor 165* sob.
T. N. 1505. Aos domingos atten.
de chamados a domicilio. Telcph.
Norte 2659.

Perolina Esmalte ^ffl
que adquire e conserva a belleza d:i
pelle, approvado pelo 

' Instituto de
Belleza de Paris, premiado na Ex»
posição dc Mi Lano. Preço 3$õoo; PO
DE ARROZ PEROLINA. suave t
crabcllczador. Preço 4$. Exijam es.
tc6 preparados, á venda em todas ai
pertumarias c no deposito deste a
de outros preparados, à rua Sele de
Setembro n. ^09, sob. (589 S) A

COLORINA ™•intur.i ideal
garantida, paru

rcstihtir ao cabello a sua còr, or.i-
ginal ipfcta ou castanha. — Pre-
ço 10S000, pelo Correio, mais 2%.
üoposito geral rua 7 de Serem-
bro n. 127. R- KANITZ.

PROFESSORA 
de inglez _ Rua

Gonçalves Crespo n. 41.
(5179 S) R

XNOLF.Z, 
FRANCEZ e TORTU-

CUEZ, pelos professores: Rodgcr
c Ilcnri (metliodo Ilerütz); preço
módico: tua da Alfândega n. 199.
sobrado./ (346 S) M

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
A LUCA-SE próximo aos banhos dc

Amar. um anoscnlo com duas jancl-
Ias, bem mobilado; rua Silveira liar-
lins 149. (")

Evi-
Ia-se

usa tv
GRAVIDEZ

do as velas antiseptica». SSo
inoffcnsivas, commodas e de cf-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias s$ooo. Telo Correio mais fino
rei?. Depositário: praça Tiraden-

tes n. 62, phármacia Tavares.
d5"4)

DENTISTAS
DENTISTA

It. Uíiltlns Von Vliinckciistoln
Esp. cm obturações a ouro, pia-

lina, csinalte e extracções com
•' '.aniente sem dór; collocti den-
ler, com ou sem chapas, a preços
reduzidos, Garanle lodo c qual-
quer trabalho e neccita pagainen-
tos parcelbidos, Das 8 da manhã.,
ás 6 da noite. Aos domingos só
,v. '• ás 3 lior.13. Mua Marechal Fio

.riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uniguayana.

rj.TARJ.TA Cura da
tirllrinHlH.,. ca ta ra ta
por processo operatono sc-
guro, qualquer que seja a
cidade dn docnle, pelo Dr. Ne-
ves da Rocha, oculista com
longa pratica dc sua espe-
cialidade no paiz c nos lios-
pitnes de Dcrlim, Vienna,
Paris e Londres; medico
dc diversos liospitaes desta
cidade. Avenida Hio Branco,
90, dns 12 ás 4 horas, lio-
noranos moderados. Dispõe
dc aposentos para hospe-
dar doentes que queiram
estar sob sua completa di-
rucção. A 1305

DOENÇAS 03 APPARELHfl DN
GESTIVO EDO SYSTEMA NER-
unen 0*7. ren ato,üíü DE SOUZA £ü-
PES, docente na Fa»
cuidado. Exames pe-
los ralos X, do esto»
mago, Intestinos, oo-
raçào, pulmões, eto.
Oura da asthma. -•
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-hres às 12 horas, {mt,

Srs. correspondentes n
Imaginae uma machina, cujo teclado seja extremamente sensível, de fôrma que,

com menor esforço se consiga escrever maior numero de cartas em menor espaço de
tempo, e tereis conseguido o Ideal. Isto consegue-se com a machina "REMINGTON",
modelo io, que automaticamente escolhe as varias posições de : endereço, começo de
período, data, terminação, etc, sem que todavia custe mais dinheiro por isso.

Outras muitas vantagens vêm descriptas no novo catalogo illustrado que será re*
mettido contra o coupon que segue.

Acceitamos outras machinas de escrever em pagamento parcial das modernas
"REMINGTON" e concedemos facilidades para o pagamento.: — Peça hoje o catalo-

go descriptivo á :

CASA PRAn-toidor 125, Bio de Janeiro
i Uíik

J>ICYCIjETTE 
— Vende-se uma

J pintada ile novo, com pneus, no-
vos, negocio urgente. Preço 70$j á
rua Ferreira Vianna n. 7:—Cattete.

(5055 SJ S

B1ICYCLETÀS ou tricyclcs — Não
mandem concertar, pintar ou re-

montar, sem primeiro ver 03 preço.
dc caça llrasil, rna do Cattele 105.
Tclcpli. 1/34, Central. (2.110S)R

C-tOilPRA-SE 
borracha usada dc

J câmaras de ar, i". i$ooo e rela-
llio.=, 1", $600, na rua da Alíandcga
11. i;(i. (512-1 Si J

c IIAPliOS dc !'.ilo, pallia. .'iludo,
20$;

rciornia c tinge c ensina cm pouco
tempo a fazer ciiapéos por qualquer
figurino; preços módicos; niüe He-
Iene; rua Frei Caneca 3.12. (3005 S)U

O RATIFICA-SE o ohalrffeur que
\y entrcjrar nesta foHia, _ uni frasco
•'.' slluminio, com ns iniciacs ... S.'¦', S., que ficou esquecido no cato.
<j qual ignoramos o numero.

(31,-0 
O) M

TTENRV í.- ARMAXDO, rua f.uiz
.2.1. de Camões 45 e 47, Pcrderam-íc
-s cautelas n = . 1C2.C1; c 1(1,1:944.
¦lesla casa. (ü 4S5S) S

1 (I-INUV & Armando 1 rua Luiz dc
.11 Camões 15 c 47- Perdctt.se a
cautela 11. i?5.799, deita. casa.

(4991 Q^ 11

lH.üniíU-SIÍ um cnibriillio cc-iilcn-
.1 t!o um mnppa com nomes dc
iu .nbros da The Rio de .lar.ci-.-o
City liiirirovcnicnts C" I.td. 1'edc-sç
:'i pc.«ca quo encontrar, entregar á
rua Satim Luzia n. Grj, que fe;à gra--:':-...! 1. (to.-.l O) 1!

PERDERAM-SEX uni et
r.cn opchees de

uni conto dc réis cada uma, de
31.047 a .J3.9SN umformisadaSi

uros dc 5 "J0 no mino pertenceu*
ao menor Armando, filho tia fi-

1 .liidith dc Magalhães Codoj- c dc
utndo Augusto de Godoy. — Rio
Janeiro, io <lc outubro tio ion')—
tando Augusto de Ccdoy. (Q)

PERDEU-SE a caderneta da Cai-
-3. xa Econômica desta capital, n.
•si-373, tf» 3* série. (4266 Q) J

CARROCIKHA 
de

unia, vendendo AS
tr.ita-sc r.a rua 24 dc
Sampaio.

leite vende-se
litros diários;
Maio n. 420,

(S4?S5J 1*

COMPRA-SG 
um bom tuivclrcdor

a «az; informações. Senador Fur-
lado 11. Cl. Telcph., Vüla 25;!.

.1 A37r>

PARA SEfl^ORAS
E SENHORITAS

maior sortimento
tiú na cnsii

Aü MABAZIH DES IDES
Kua Gonçalves DLn, 20 A

TELEPHONE 4.S3S

T-TVP0TÍ1ECAS
J.J. burbioSt

cidade c 6iib-|OiHV e Orobó lícsco, Pcmlia e
capitalista faz tle gran- \*J Pimenta da Coita c'figas de m.i-

des 011 pcqíietias quantias, juro 1110-1 deira dc diversos ir.iiuin.ioí. vendem-
dico. Informa, por favor, o sr. Clia- sc na casa dc hervas c plantas me-
ves, rua do Rosário 147, sob. I dicinaes, ua rua Senador Euzebio n-

(40)0 S) Ti 210. P"".-a 11 dc Junho, (3057 S.i lt

TMPOTENCIA — Cura garantida,
X não importando a cdade. Trata-
n.cnto grátis, por especialista; Acre,
69, pha-rinacia. t5"Sí> S) J :

TMPOTENCfA — Cura-sc com as
JL garrafas dc calttába, remédio vc-
gctal; Kricontrà-5C na rua de Santo
Christo 11, 99. (37J7 S) lt

IXHÈIRO..-
promissor:.:»

sario 172, sala .(,
tarde.

D1 Emprcsta-sa sobre
c hypotliccas. Ko«

das 3 ás ¦; iioras da
(S 4024) J

DOIS 
commodos, precisa-se nc um

iscreto, para dcseaiiçar algumas
lioras durante o dia. c:n ponto pouco
movimentado, paga-se bem. carta com
os condições para .0 escriptorio dc.-:
jornal para Aldo G.

JEUNE 
(illc . françalse, .diploméc,tres bonnc éduottion, tlcsire doii-

ner leçons dc chant, íolíégc et fran*
cais et deliuterait piano et violori.
S'adrcsscr par corrcpondencc; 3°.
rua Gonçalves Dias. — Mademoi-scüc
Mnr^uerite Lcgrandj (5-'i9 S) J

ÍAMIKAS 
Gillette—Afiam-sc bem,

J duzia i$?oo; travessa de São
Francisco de Pflula c8, (-11(19 S) li

I "ITODISTA hábil,, faz vt---ii.'f

I) 1NHEIK0 sob
juros dc 9 c . 2 *-*tc;

lavui-.a S, cora Thcòdoro.

c°-OStPHA-SK uma cacliorra "Ter*
Nova", dc 1 a: no a nnr.o""c

Resposta paia a caixa postal
r. (4750 J

dectirico,
ca v .'.l!o?;

Furtado Oi. 
"Tclcp. 

n. -*,io.
((S|,--l6-R

COMPRA-SE 
um motor

forçíí altcrnut va .1 a a
Senado 

'

Villa.

/-tOXSTRUCÇOES,
V^ II. Hrctblay, i"
c". Tel. Xoric 390,

,,.•«nypótiTecas com
uc' Março i*. 53,
das 2 ás .1 no-

(.34833.) J

riHAPÊOS itltir¦U da. I
iem-sc

pãllmi

P.C5,

odelos. cm sc*
n is.ç. í's$ c*r.t$; tin*
formam-se a ?$ e t$;
rua da Carioca n. io.

(3649 S) .1

DINHEIRO 
— Dá-=c sob liypothc-

cas ,ni' veis, Inventários, .prõmis-
¦,oia= e a officiaes (lo Exercito, lo-
licia bc-inbciro»"; Rosário 172. Seixas
& Fertiaudcs. (3924 S) K

por
. ^ : *.«. qualquer figur:no, costumes t;:!-

(U 4579) ojlc-.ir e toiíctles, por preços módicos,
|,a<u jngjC2 e portuguez; rua Mar,

hypothçcaços, o i x-Iori.uio Peixoto 42. (4S2Í S) J"lc: rua l,ru-i
(37-5 S) RI t» rilli. Clara Couderc — Minièura',

1TJL pedicura, masrngista diplomada;
rua
S.l
ras,

S. Clemente; n,
Vae a domicilio.

Tel. \2T0
Ío ás ecuho-

(2644 S) lt

DINHEIRO 
a

«ob alugueis
presta-se, na rua
,'is 4.

prestações mensaes
de prédios, em-

Camerino cn, de i
(3S76 S) .1

1?SPtR.TISSI0 _ Consultas
JLj tis c sobre todos 05 assumpto;
por corresponder)
sello para respo

com ?--oo ac
_ Acre f.9.

50ÍS S) J

MOVEIS 
usados — Compram-se

mobiliários completos, avulsos,
objectos dc arte, antigüidades, etc,
rua Senador Dantas 11. 45. terreo—
E. Ribeiro. (2146 S) S

MMK. 
CICI, c;

com clareza
CICI, cartomante, diz. tudo

que sc deseja sa-
ber, realiza qualquer trabalho por
mais difficil que seja amigavelmente;
na sv.c. nova residência, â rua Inva
lidos n. io, 50b.

lOletppO
Tomo

PEITOKATj MAIUNHO
Kua 7 ile Sfttembro, 18(5

; Ghapéos pipa Se-
pioras e üeninas

plrECISA-SE dc um bom f|i:arlo
JL com ou sem mobilia. independeu-
te, em casa dc famijfri7f:preferiiido-sc
nas ruas da AsscmWóa, Carioca, Sete
de Setembro, Uruguayana ou Avcni-
oa; deixar carta ha redacção coin ns
iniciacs A. S. | (4534!S) R

£¦ fRECISA-se. alutrar f!ó;s quartos
A rsem mobilia, i>ara duas moças.
Preferc.se cisa que tenha telephone,
Nas ruas Silva Manoel. 

' 
Muratori,

Riachuelo ou proximidades-, Respos-
ta a este jornal, a 11'. M. S
"DIAXOS — Aíinnm-sé por
X concertam-se por preços 'ba
simos; recebe tíiamati-os á ru
Hospicio 169, loja, papelaria T
ra, próximo â rua dos Andrai

.(42S7

05 e

i-..|o
eísaí-

sV 1

As nUimas novidades da
cstiição Criações sc/rnndo o

conceituado .Tornai do
modas

"LA FEIEW8E CH!C"
l^or.nas cn Vclludo

setl.ii,
l:a«ral e palita (le arroz.
FlGres, Fitas, Fantazias

e outros enfeites

Presentemente nenhuma
outra Casa apresenta

melhor escolha destes arti-
^Kl^L^w.^^mmSlí! Ps-118m oferece melhores

vantagans
fio que a popular

AOS 
Dentistas — Vcnde-sc

gabinete dentário, completa
um

ctámciuc
novo; trata-se com Ferreira, á rua
da Alfândega n. 132. (4952 S) lt

DENTISTAS. 
Não lia caso de in-

flamnínção post-operatoria. fazeit*
do nnestihcsia com o Loca! Ancstlie-
s-ico^ Tdclsou", o mais poderoso c
iuofíçnsivo. (S <iij6) S

Vende-se uma ca-
imo modelo americano.

Kuà Gonçalves Dias S5, com o ir.
Fonseca. (S1774) R

v,^;;: uma só ampou-

DENTISTAdeira tiHii

DENTISTAS.Ia, do Local Anesihestco " Jdei-
son", oblem-sc anestlicsia regional; o
mais poderoso, infallivcl e itiofíensivo.

(S 41.17) a

DENTISTA 
a ^$ooo mensaes para

oKturação a grani to, platina,
curativos desde o primeiro dia, Tra-
balhoa de chapa; coroas, pivot, etc.
por preços mínimos e trabalhos ga-
rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas u. 85. sobrado,
esquina da rua General Câmara, te-
lcplione, Norte 3157. (13S1 S) J

PARTEIRAS
c moléstias

do mulher, o
UR! II. D'-

AXDRADA cura corrimentos. bemor-
rliagias e suspensões; de modo sim-
pies evita a gravidez nos casos indi-
endos, fazendo apparecer o incommo-
do sem provocar hcmorrnaiíia. tendo
como enfermeira mine. JOSIÍPHINACALLINDO. parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias. grátis aos pobres. Acccita clien-
tes çm pensão. Consultório c resí-
delicia: rua do Lavradio n. m, s^~
brado. (S14 T)

PARTEIRA-sS
F. dc M

de Iíorton, faz npp?.rccer a menstrua*
ção por processo seientifico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saudc; traia dc docn-
ças do utero; rua General Câmara
11. 11 o. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis_: ÜLí.3.l,_

TVJADAMF. pUIIAMEL — Parlei-
JL?X ra diplomada pelo líèal Instiiu-
to dc Florença, neceila chamados a
qualquer hora. Telephone Villa 3120,
rua S. Miguel n. So — Tijuca.

(OS90 S) R

tros inquilinos,, de um ou 'dois com
modo?, com direito n cozinha e :io '¦
centro da cidade, para casal sem fi- jlhos. Cartas nesta redacção, a L. L. ;_ _

(50Ú7 E) M f| I

! 
'

luii'.:

CARTAS dc fiança _ Bons fiado-
\J res c boas condições; praça li-
radentes 73. 1° andar, com o -sr.
Rodrigues. l_______]

/tAKTAS de liança» para casas, pa-
v; peis de casamentos mais barato
qne noutra» partes; rua dos Ourives
n, 115, 1o andar. (525.1 o> J

Corrimentos
Curám-so em lins coin

leJecçãoManoIio
Kun 7 (lc Setcr.ilro, 180

¦jV.TACHINA Singcr, para co^cr c
lTA bordar, coitipra-sc de particular,
na rua 11 irão dc L'bá 10S. (511248).!

1>R.0FESS0RA. ;.
X —Allcmúo, inglez; francez: it
liçècs cm cisa dos aluniuos. Op:

(3C39 b).i | ;„.,s reicrer.cias. Cartas para com!.,
por favor, r;:a JJ. Carlos L 9

ihspiiani varias

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Tcíim mú
tencourt, partc.ro, cura os tumores
dos scÍ03 e do ventre, as molesüaa
das vias urinarias e genitacs da mu-
lher, cs metrites, os corrimentos ute-
rinos e vaginaes e regulariza n mens-
truação por prdeesso ecu. Applica o
6uú c 914, com ou sem tnjecção c

j esta sem "dôr. trata o diabetosí
iicniia (quebradura) pem opcraçSo.
Consultório perfeitarrtente apparclha*
do; rui Rodrigo Silva n, c6, esqiti;
r.a da rua da Asscmbléa, d a'3 n ái
2 da tarde. Telephone ;í;i; rcsiden
cia d rua Senador Euzebio z\2. Con
sultas grátis. (39<>?) 1

liXPLICADOR particular, formado
ih— Para concursos c exames. I.on-
ga pratica, preço módico; General
Caldwcll 11. 210. sobrado. (3:47 S)K

T71OG0ES — Vendem-se novos c
il usados, na rua General Câmara
n. 110. .(S474S) R

TS/FASSACENS elcctrlcás a 2$. .se-
iíj. nhora liabilitada, applica so '.iu
scnlioraa; Avenida Rio Branco 9, 2».
Acceita chamados a domicuo, pelo
mesmo preço. Tel. 317"- i?01'1 s) s

.[ O melhor rep-.cdio contra lombrijas.
oxyuros c solitárias c o

AMBROSIL
Vidro i$íno —- Dcp. Andradas, 43

c S. Jo.-é, 51.

ODR. 
ERNESTO GARCEZ oyisa

aos seus amigos políticos c clien-
tes, que mudou o scu escriptorio -paru
n largo dc S. Francisco delV.--a.ji.
44; teleph, 37*. Noile. (3932 S) I

Cattcto. Í5;ii: R

J>RECISA-SE 
de uma sala de fcen-

te, até ioc,$, nas inimedíaçõcs das
íc-tuiutes ruas: S. José, Chile, lio-
drigo Silva. Assembléa. Sete íeicni-
bro. Dirijir-sc á rua tle S. Jesé 84,
mo .">p-"i rp wõt[ i op 'acpufi (.i
dcanlc. KiÇirt S) J

120 Paia 7 de Setembro
Teleplione, C 4125

Mme. Maria
ai-

1>ENSA0 — Forncce-BO, farta c va-
jl. rbda, a domicilio.-1 ?ff$ á mesa,
Coi: e avulso ($300^ •TiaMinfiito o

izitilft dc mui-que :<ia de melhor. Co^i
to Q=-e:o; rua i° <ie Março n 23.

7>E.\'SA0 .le 1» onlcin,' farta, varia-
i da c com toucinho,; dá-se á me*
sa e a domicilio; na rua Aristides
Lobo n. 23. Tel. 2 = S2, Villa.'(.i."Ji S) R

JUillíí, plomada pela
Fac-uldadè dc Medicina de Mttdríd,
trata de todas r.s doenças das senho
ras c faz apparecer o incommodo, por

l processo EcicntUico c sem dor nem
_., , o menor perigo para a saudc, tra-Esta CttSa CllVlaportnUOrCS balhos garantidos c preços uo olean-

com íunostras <los seus I ca dc todos
aríijío-i :Vs rosi.loncitts «los

Ser Bella Crcine de liei-
leza "Oriental",
unico sem ri-
vai, para man-

ter n epiderme cm perfeito esta-
do de hyeicnc e belleza e pelas
suas qualid.ids eniolicntcs e rc-
frigcranles c embranquece c as-
selina, a cutis, dando-lhe a_ trans-
parencia da juventude. Não é
(¦orduroso, é o melhor para mas-
sagens c faz adhcrir o pó de ar-
roz, tornando-o coniplclanicntc jn
visível, 3$ooo; pelo Correio, reis
,l$.íoo. Vende-se nas perfumaria»
c pharmacias. Deposito: Perfil-
maria Lopes, Uruguayana; 44.
Rio. Mediante um sello dc 100
réis. enviamos o catalogo dc foit
scllws de Bcllesa. A 7S91

c li r onieas c
recentes.
Quer eis fi-
car r atlical-

incute curado cm pouco» dias?
1'rocurac informações com o sr.
Fcijó, nuc gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso nc-
iiliiim negativo; rua Theophilo
Ottoni 167. 3781 J

Comichãom _ dr.rtluos, enipin-
gens, cczenia-s.
fricirns, sarnas,
brolocjas, ele.,
des a p parecem

fácil c completamente com o
DERMICORA. (Não é pomada).
Vcndc-sc em Iodas as drogarias
do Rio c Nictheroy. Deposito gc-
ral: Pliannacia Acre, rua Acre,
11, 3S. Tel. Norte, 3265. Preço
2$000.

Evitar a gravidez ,„™ m°;
dicaiiicuto?, nem operações, leiam o"Pharol da rdicidade", que se ven-
den i$, no engraxate do Café Cri-
tcriuui, na avenida Paísos, junto ú
praça TÍradcntcs._ c cm todos os ven-
dedòrcs e agencias de jornaes,

(^220 S) 11

illl Evita-so
usando o
unico 111c-
iliflillllClltO

di* npplicaçiio local ílc pffeilo
giu-íiiitiilii. rcdii* íiiforiiúiçõus
com 100 réis paru a resposta
á Caixa Postal 1.721 — Rio.

(S 41-10) S

Traüimonlo pelo Dr. Neves
da Rocha, com exilo seguro,
dos zumbidos dos ouvidos,
pclu, massngom vibratpiia,
pelas correntes continuas c
pelas correntes de alia fre-
qiiencia. Os zumbidos dimi-
nuctn logo na primeira ap-
plicação o acabam desappa-
recendo completamente.
Consultas de primeira cias-
se da 1 ás 4 horas da tarde;
consultas de segunda classe
das 10 ás 12 da manhã. —
Avenida Kio Branco 90

A i.tGo

Collegio Sylvio Leite
—RUA MARIZ E DAFpOS 256 1
258, Intcrnato, senii-intcrnato e ex-
ternato. Cursos preliminar (para anal.
pliabetos), primário, secundário, com-
mcrcial, artístico c de preparatório!
para admissão As escolas superiores,
tle accordo com o progranuna ilo lV.
dro II. Knsino pratico dc linguas vi*
vns. Tratamento exccllente, tendo o!
aíiunnos as refeições cm communi
com a familia do director. íjjti S) .1

Grátis para ven-
er os ¦sofíiiuiPti'
tos c difticuhi.i-
des da vida. pe.
dir a J. P. Sil-

va, posta restante de Cãscadura, com
cnveloppc sellado e sobrescriptado
para resposta; rcincitc-se twr.i Iodos
os Estados. (1S2.! S) J

Talisman

Doenças CürágfivaiitUt.i
de o rápida «lo

Haroanta ozespca.
narJZ (fetidez do nurizj

OUVidOS processo inteira'
llOCa mento novo.
DR. EURICO DE LEMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Kio
de Janeiro. Consultório, rua da
Carioca, 13, sobrado, das 12 ás 6
da tarde. 5016 J

—Cura
resfria*

dos,
constipaçíies com febre, bronchilcs e
asthma. Preço i$uon. Deposito: Phar*
macia Rodrigues, rua Marechal Elo-
riano 11. 99. (ii?54 S) R

Gonorrhéas «*
e esuiis complicações. Cura radical pv*
processos íeguros c rápidos. Dr-
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 e tia.
15 ás 18 lioras; 64, rua de S. Pe-
dro, 04.

CIMAUR.A

Sementes de capins gor*
dura, roxo e jarapâ

Vendcm-sc, novas, garantidas,
na Casa Pinto, Lopes ei C. Ru»
Floriano Peixoto 11. 174, telcplio

ne Norte 3.006.

PREDIO NOVO
PARA PEQUENA FAP.RICA
Vende-se a dinheiro ou a pre»

lações um predio novo á rua dc
Saiit-Aiina, próximo á rua Frei
Caneca; trata-se com Estacio,
das 2 ás 4 da tarde, á rua da Al-
fandega n. 25, sobrado, sala da
frente. (M 4542)

Kxíuos. froguozos,
Em suas òfflcinas executa
qiií-.lquer encointiiéuda

tle Ciiapéos |mr ligurino,
concertos o modificações

tle fôrmas

FO»

Avenida Gomes Vreire
n. 77, telephone n. ,v.'i4-, Central, con-
sultas firaiis. Em frente ao t'-.e-.tro
Republica. (1721 S)

Partos. Mo-
lcsliis das

Tratamouto
rios abortos c
suas conse-

quencias, dos
corrimentos,

das eólicas utoro-ovarian

SENKOMS
¦ c d-.s rcRras

irrcenlarcs e oroloneaiiis. As-cniblca,
ás 18. :1o dr. Pedro

MaialhSes, Telcp. 1009, Cent, (Re>44

t r ata-se
com bre-
vida de,
ra esmo

sem certidões, civil, 25?, e reli-
pioso, 20$, em 24 horas na forma
(Ia lei, inventários c justificações,
etc, com Bruno Scheguc, á rua
Visconde do Kio Branco, 32. so
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attcndcm-se a chama-
dos a qualquer hora. Tclcpliont
n. 4.342, Central. —N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta cas? não 'crão o in-
còrmhpdo fie ir á policia; não sc
con fundam — 32. (S 1232

c suas conse-
quencias. Cura
radical, injecçücs

completamente
 INDOLOEES.

ttc sita preparação. Appl. CoG e 914.
Asscmblca n. 5.1. das 12 á> t3 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
Í.HÃES, Telepltoní ioo», C.

(R 9143)

ODERFL
O MELIÍÕB Pó DE POLIU

I'\II.\S, livalizuiKlo com o
melhor, estrangeiro,

VENDE-SK nas pliannacia»
tle GRANADO & O., o outra»
casas do primeira ordem.

Únicos agentes:
J. PAUJ..INO k BRONZE

Rua Visconde de Inliauma, 48, 2"
Telcph. Xortc 33;S (R 3i;9>

Galliniias de pura raça
Pessoa que tem ncccssidr.de (Ia

liquidar, vende 11111 casal dc Or-
pingtoiis Brancos, 8o$ooo; 1 terno
de Orpingtons Pretas, Ku$ooo;
1 gnllo Cara Branca, 3o$òoo. Esii»
criação ti superior c são aves ini.
portadas. 1 terno de Plymyth, ca.
rijo, americanas, 7o$opo; 2 galü
nhas Orpinglon Pretas, producU
nacional. Esla criação serve para)
quem queira iniciar c seja amador.
Ver e tralar á rua Campo das Klô.
res 11. 3, em Jacarepagua. Apeai
110 Pechincha. Púile ser visla lodo.
os (lias. Ovos, vendcm-sc de di-
versas raças a io$ooo a duzia.

As pessoas de cor
Conscíjuem _ tornar o1; seus cabclloi

li:;as, por mais ondulados oti encrespa-
dns que sejam, com o í,ysodor quo •
infallivcl. A' venda cm todas as per*
fumarias de Ia ordem e na "A' Car-
rafa Grande", á rna Urunuayana CC(
e Avenida Passes 106.

PERESTRELLO & rir.iro
Vidro 3$ooo, pelo Correio .|?ooo,
Não sc acccita scllos nem c»

lanvpilhas. Bin Nictheroy, droga*
ria 

' 
Barcellòs, .i.tüi

" MIL A"
Brilhanlina concrela,_com pííro-

!co, dciiciosamcnte perfumada coi»
penetrante c escolhida essência, dá
brilho e firma a côr do cabello, ao
contrario das demais brilhanlina?
que tornam os cabcllos russos. Vi-
dro, 3$ooo. Pelo Correio, 4$ooo.
Xão se acceita sellos nem eslam*.
pilhas. N'a "A' Garrafa Urande",
rua Uruguayana, 66 e Avenida
Passos, 106. J 437?

SYPHILIS
FAZENDA

Compra-sc uma com 50 a 100 aV
rjueires dc boas terras çm clima
saudável, distante 110 máximo 4 n°-
ras desla capital, com regular cas»
de moradia, abundância d'agua;
matlas e que tenha uma planície de
fi alqueires mais ou menos. Carla
com iodas as informações, condi,
ções de venda e ultimo preço a B.
CD, nesta redacção, (4127 R\
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tamiCEio BA MANHA — SaM>»dof 28 de Outubro fle 1916

ODEON Companhia. Clnematographica
BrasileiraI ' 

HOJE - Na fôrma do costume, a mais sublime nota de arte da semana-
ArXEtX-TXOSEEXaXaX e BBRTI3STI

em ura. M-tesnao programma

PinaMenichelli
em uma nota do BELLO, do SUBLIME, no fllm

0 grandioso romance em 0 longos actos. Historia de seducção,
do amor, de martyrio

á**^o_____zr>s_

_R|ÍS_j HL- ¦ A vlrC\
__rw6<^^___| ____¦ ', **v

visH HillPft /W ^J^H _____^S___. ___¦ A

FRANCISCA BERTISi *
a artista cuja sensibilidade commove e seduz, no fllm

CULPA ALHEIA
romance dc sentimento e de poesia

Tratoalho que excita e sensibilisa.

QUEM VBNCEkA' ESTÍ3 CONCURSO PB AHTE) Ifl IÍÊlLEZ A. ?
AVISO — Funccionando os dois salões simultaneamente, n_o haverá demora, e para commodldade do publico

t-ublicamos o seguinte HOIUR10 : l hora - 1,10 - 2,20 - 3 horas - 3,40 - 4,20 - 5 horus - 5,40 - 6,20 - 7 horas - 7,40
- 8,20 - 0 horas —9,40 -;, 10,20 - li horas^

Segunda-feira — Mais um nome retumbante : MARIA JACOB1NI
Mais um film de arte : A CORSÁRIA

^???????????????^^?^^^^^^?^?^^??^^^^?^^^^?^

CINEMA THEATRO
S.JOSE'

___3_jn_3333ii*9*i**tt***ir**T******"t**.l**T*\ mm IMIIIIIM"nrr'Ttri*ioWTT'*TBToToWilll.Llllbllli BÉS—-á—Ba__**___|

EMPRESA PASCHOAI. SEGRETO
Companhia Nacional .fundada em i

de inibo de tgii — Direcção |
Konica -do. actor Eduardo Vieira — '

Maestro .da orches-.ra JOSÉ' :
NUNES

A maior victoria do
Theatro Popular ,

MÕ?B .!
28 de Outubro de 1910

A's 7, 83I4 c 10 i|2 |
13*, 14" c ij 1 epresonta.õcs da peça ;

burlesca, em 3 odes, de An. j
rúbal -Matto. e musica de Arcliime-1

-te de Oliveira

Snppress.0
da

i __8spera

1
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A Empresa, querendo contribuir
para a. .propaganda patriótica em la-
vor da Defesa Nacional, fará iniciar
a» sessões pela "Canção do Solda-
do", cantada -peto tenor VICENTE
CELESTINO, oconljpanhada ( pelocorpo de caros.

Os e9pectaculo, começam pela ex.
htbição de filias cúiematographieos.

Attciiçao — N.o cspectaeulo <la 3»-sessão, isto-é, no das ioi|a horas,
da noite, cs militares que se apre-
sentarem üirdados, tcr5o direito a ;.o
por cento de abatimento nas locali-
dades da platéa. . 

'-.

Na próxima semana — A' RE'-
DEA SOLTA. Em ensaios — DA-
CA' O PE'.

PATHÉ Amplo
Arejado

Conforta,.!
HOJE . PENÚLTIMO ÜIA DE _

«M10I0
Da série Le Coq d'Or

d8 FatUé Prôres
EXEMH.0! ~- MORAL ! - ARREBATADOR l

Seis actos do inlçrm vida dramática cruel
Pnitasonistsi Miss riorenoe Ileed

Uma sublime lição de moral
<i Acompanhando passo ií passo as mnchiavelicas combinações

dos jogadores prbflssinhiiás. conhecoreis 11 sconielha dotar-
minaiiie do PlSIOIl VICIO - Os melhores artistas da casa

1'iiihi'- e illaboi-am noste drarria'
-1

Uin íllm tle alto valor poila-^ogico :

Gomo se educa em Portugal
O Instituto Moderno do Porto

J Vista gaml—As aulas, ns salas, os spoits, a instrucção mi-
litar, os passeios, refeitórios, dormitórios etc.

: JPA.THE9 JOJRNA.JL
3 apresenta noticias mundiaes sobresahindo

O duello entre duas locomotivas
FLUMINENSEJORNAL

3 apresenta: o accordo Parnnii-Santa Cntlia-
rinn —o Campeonato do Remo e o

3 Juramento da bandeira pelos volunta-
rios da manobras

^__ Aificn Attendendo aos innnmeros pc-
l&ÉP -itwiau - (jjfjjg (je nossos amiguinhos,
daremos só na matinée do amanhã, domingo, o su-

_ ccesso de MAX LINDT3R-0 ACASO E O AMOR!

HOJE;
O suecesso estrondoso que conquistaram
ant<--honlem e hontem as primeiras ux-hibições do novo priigi-amnia vae do certorepetir-se hoje em honra da obra-prima

que ofti-rccemos üo publico, como
l,PILMDAHOS*ASER!*"TilIÜMPÍiáL"

• Este film será exhlbirlo
Somente KCOJEÍflfl

I

Dl»

lílM.lliBiüllBlílIlliüBRBBiaiSaüliíi
___:¦
1

iiiaiisHiBJiMiaBaiEiaEisassKiBiMtüi

1 Hoje o melhor programma
1 UNIVERSAL JORMVA.I-1
1. com as mais recentos novidades mundiaes 1

1 ALICE BRADY - No sen ultimo trabalho |

! Os frutos do mal *
I impeccavel film da D'DUX0 um verdadeiro mimo

1 Amanhã—MatinOo infanlil com (iim do Hillio Rilchc |_
B Soiriinila-fflira — Mais duas aventuras da MMUNSMS o m
¦ OI.Ul-l KIRUY dos PUVATAS SOCI.M-IS - O MI1.I.IONAIUO _
1 DKSAPi-A -liClDO o DHSMASllAIlANDO UM VliLílAtiAOl
5 riB.-vissimò trabalho da IVLUXO e mais a obrii prlm.i da 1
i Universal A BATALHA SII.KNT.IO¦*.'.. - QUlNTA-Ki-llUA ~ _
I O PHANTASMA DO CaSTKI.LO da IVI.IJXO. it iillOi g
liii:iEiii:iBi!;iaii:iB!ii:i9i!ai!!.iBia:Hiii:iasi;iiiii:iii

OURO
a i$Soo, pl.-iiina a 9$joo,- brilhan-
tes, prata, denlcs tirados, em qual-
quer quantidade e aos melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana ;-;, loja de ourives.

ENGENHO NOVO
Aluga-se a casa da rua Bella

Vista ii. 36, completamente limpa,
coin abundância d'agua, bonde
quasi á porta. Trata-se na mesma

J rua n. 2o, R 4793

REPRESENTAÇÕES
Para Rio Grande, Pelotas ou todo o
Estado. Accoita.se de casas commer-
ciacs e estabelecimentos industriaes á
commissão c consignações. Para in*
formações com o sr. Antônio Cravo,
na Empresa de Mineração e Tintai"Ancora", á Avenida Rio Branco 17.

PAI-ACE) theatre
Cyclo Thentrnl Brasileiro

Grande Companhia Italiana dn Opcretas
ETTOHE VITAL.13

HOJE - 2S" DÊ OUTMiRO - HOJE
¦ A'S 8 3)* DA NOITE

EXTRAORDINÁRIO ÊXITO I... GRANDIOSO SUCCESSO I
A representação da novíssima opereta. em .1 oetos

LA LEGGENDA-^1
IW^DELLE ARANCIE

Época actual  Primavera— As scenas passam-so na Sicilia

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Brilhante dcsempenlio de 11ERTINI, PINA GIOANA, MARIA

(IIOANA c ______
Regente da orchestra maestro L ROIC.

Biliictcs 11 venda na Avenida Rio Branco n. 138. Teleplione
573, Central. CASA LOPES, FERNANDES & C», das 10 ás 6
Horas da turde. ^ 

^ C0STUME
Seeumla-feirn — O TOREADOR. _ Brilhante MATINÉE.

Brevemente — CHAMPAGNE CLUB. A seguir CINEMA STAR.
(R 53°o)

I CINEMA ÍBIS
Empresa J. Cruz Júnior — Rua da Csiríocn

ns. 49 e 51
hojb -Em matinês e soirée- hoje

2 grandiosos dramas dc grande metragem

0 ROUBO DO ARCH1V0 N. 7
Bello, grande o sensacional DRAMA POLICIAL, em

4 longos actos, da fábrica (italiana) AMBllOSIO
fa tentação e o Homem

Majestoso o emocionante DRAMA DB AVKNTU-
RAS—5 partes de aventuras da fabrica UNIVERSAL

Maínô™: PalílCaÕ íe Cliailtilly NATÜBAL•Vin.Bta.riga) de 3VSa.i-u.i3Lo
Attcnoivt» !!!— Na próxima "v feira, uni cs- »

-I Uípcndo trabalho dn querido ROLLKAUX, inli- |
Hj tulado CKUKL EGOÍSMO; R330j3 |
¦____! l.fflffflfl___—Ml_ff_f_jgBff_TO_r^rMgMf

43S3
_ .

Para a compra dos PneumaÜGOS I

1» \$9 ^\AKROH.OH10> |

Dirigir-se E

SILVA FIGUEIREDO. . Rua Rodrigo Silva 30-32. |

A. VASCONCELLOS & C. Av. Rio Branco 161,
CASTRO D'ALMEIDA * C. Av. Rio Branco 58.
FRED&C  Rua Azevedo Lima 150.
C. CONTEVILLE & C. . ., Rua da Alfândega 99-101
KNAUSS «5-  Rua S. Pedro 146.
BORGHOFF, SANTOS & C. Av. Rio Branco 45.
SILVA FIGUEIREDO. . Rua Rodrigo Silva 30-32.
GARAGE AVENIDA. . . Relação 16.

The Goodyear Tire & Rubber Go. of South America.
RUA S. BENTO 30 TEL. N. 4105

Kio cie Janeiro
Para mais amplos detalhes, enviaremos os folhetos

de pneus e câmaras de ar, pelo Correio, a quem
os solicitar.

PATHi Amplo
Arejado

Conforfo
tavel

SEGUNDA-FEIRA
Um bouquet de tloreei raras,

odoriferas e viçosas

atadas < o n ura conjunto do duas obras primtia
da «Jinoiuatograpliii» itUra-modcrna

s^LÊÉ^

^_^____B__T ~?'r ''-?*•*¦_#

^SHf-**-"' ,"4_k Jr

^^&7&w^xr?tt^r&-'i-'VJ1;'- sxmmsmsaBE&mmm

a suprema ele-
ganto e Deusa
da Bolloza — O
querido mane-
quim das da-
lias e senhorl-
as cariocas in-
lerpretara, coa-
üjuvada por um
séquito de ceie-
bridados do pai-
co Parisiense, o

drama em 5
actos de Pathé

Frcres

Choque mortal
Inno Ptanrlrn Uma estreante que entonte;UUIIC \*a\Jii\**3f cera muitos cora-oes mascu

llnus — Uma helleza frivola, a meiguice juvenil, a graça
do gesto infantil, o desnbrochar da mulher, posara o
poema sublime da Fox Film om 5 actos.

A Joven das Montanhas
Coadjuvada pela

figura mais ele-
gante, mais attra-
hente, mais sym-
pathíca c do traços
regulares debclle*
za masculina, qu<
fará sonhar mui-
tas poetisas, mui-
tos enlhusiastas do
bello! Mr. Hilliard
— lembrae deste
nome o de nossa

prnphocia.

Edição da «Caesar Film»,
cm (i acios o -i episódios

Amor, seducção, capricho,
expiaçáo

Proiagoiiif Ia:
MARIO BQgaWABD

Rei do ti mor!
Hei da ele-uncia I

Como «Lcvcr dc Ridcau»:

Eclãir Journal
Revista animada dos últimos acontecimentos

mundiaes

amanhã
Pela ultima

ve»
em matinée

e soirée s

/*T\
jppm* fk **«o ,» *3l* •(_• •*Jjtil'»*P—hJol

fN"lwii Pi

PARADA GEPAL BA DIVISÃO P0RTU6UEZÂ DE
20.003 HOMENS NA PLAHICIE DE MfiNTMIO

Unico fllm official apresentado no Colyseu do Re*
creio dc Lisboa

«Porltisni vencedor nunca vencido», na
expressai» do hnmortal cantord»s suns g\o-
rias, afflrma em pleno século XX o brilho
iminarcessivcl da sua historia ini litar. li'
a improvisação quasi repentina de um
exercito em guerra, gerado do üeroigmode
um grande povo. -
PORTüGUEZESl"BRASILEIROS! ALUADOS •

Vinde render a homenagem da nossa admiração
a um punhado dc heroes I

Amanhã, pela ultima vez, no
CINE PALAIS

My- ¦4+j;rfÈ2*ti?-ii5.tit'Wl^r

HOJE M^»^l^»as- HOJE
Em primeiro logar apontamos como nm trabalho

dc alta sensação o drama policial, da fabrica
Còroua Films, de Turim :

Casiiio Theatro Phenix
HOJE —"^bbãdõr28 - HOJE

|ESFEGTAGOLOS FOR SESSÕES
ai A's 8 horas o ás 9 3[4 da noite

"_l'v'"" '-'''"'é

Grandioso acontecimento artístico — Touruèe
de despedida na America d» Sul de

ti p;u'ÍP3 movimetiladas c impressionantes. Scenas
15 itidcscripliveis dn arrojo e auditcius. Embates encarni-
Í çudos outro bandidos o homens dç bem.
1 No mesmo prògrainàia a comedia dramática c
E sentimental du provecia fabrica Lc Film d'Art Italiana,
U e-lição de Pathò Frcres
b #» - ¦ jg _ ____¦!

. 3;lm 3 lonj.virx c artísticas partes — Kplso-
dio wol.ro ;i vicia boliomla

COMO ixTxTU V NA «VTINR'i3

EA 
alegre comedia domeslica dc Par.hú frcres, em

3 lóngiis parles
Os ____gjgj_g _____ ____*___ jjjj*0

Segunda-feira—O maior assombro da cinemato-
graphia policial ! Pela grando fabrica liclair — O Ca-
pilão Niigro—0 longas e arrebatadoras parles,!} —
Transes violentos c sensacionaes superiores ás faça-
lhas de ZlüOMAR; mais emocionante q.ie as avon-
uras da PROTEA. R P?8o

PINTURA DE CABELLOS
M.MK. OUVEIRA Unge cnlicl-

los .pai-liciilarmente, só a scnlio-
ras, com Henné. Actualmente Ra-
rante a maior ipcrfei«,-rio no seu
lralia'ho. Duração: qua-lro mezes.
ÇoiriiptetíuHedvç i-.ioffens.ivo. Pi-e-
parados recebidos da Europa pc-
los últimos vapores. Avenida Co-
mes Ereire n.-ioS, sobrado. Tc-
iephone n. 5.Sc6, Central.

4623 j

9(««SM*^$3«CrMNMMMMNt

I Theatro Republica |

111 I ir um extasie continuo: \\
No CI PALAIS, SepíVíeiu. )\''fl A MULHER DE CLÁUDIO I

•••••••••••••• ••* I Vy PoderiJsa obra de Dumas Filho /íj 8

Segiindn-f eira — O Pathé offerece 10 actos do
enlevo, dc poesia, de amor, do belleza, de flores
num programma som confronto
Fox-Film -- Ko PATHE' - Pathé Fréres

MALAS
Artiso .solido, elegante p liava-

lissimo, só na .-! Mala Chinesa.
Rua L;-.vr;-.;!io, fir.

A Rainha do Transforsnismo

COLCHÕES
Tara solieiro a 3$, 4$ c 6$; ili-

tos para casal a 7$, (j¥ e ufooo;
r.o deposito e officina da Còlclioiy.
ria São José, á rua l-'re! Caneca;

l_ 11. ,-,oi), próximo á rua de Caiiinv
ij, bj-, 4011 }
>r> *Ttgnnao*i'">'8>itni''|i_s^^•n '" """ ""'"

Grande Companhia Italiana d-J Oparetas
CARAMBA - SCOG.NAMIGLIO

Director artístico Direcção musical
CAV, ENRICO VAIXE | Do maastro HELLF.XZA

3-JC ÕcT ES - _?_a 8 3i4= -HOJE

A Duqueza do Bal Tabarin
Protagonista - STEFI CSILLAG

S DESLU.MQIIAMISSULV ill»NTAG'KM
HXiro ENORME 

S Anianhsí, •loni-up.o, hs 3 lj3 nvatiiiéi*, ás8 ií[4 f
2 soirée. A D.UQUEZA DO UAL TAlíAHIN f

AOS ÂLÜÂDOSJ
Os novos engenhos de guerra francn-iiiglezes:

O canhão de ioo mim!
O canhão de 240 m]m!

0IB2HIDAVEI6AIKHÃ0 DE 408 min I
Todos ein plena actividade !

'Documento anihcntico e sensacional,
I2Í)IÇÃC> ECLAIR

Re£i,pp£ii*içí*io cia. g*.»*£xiiclc íxrtistn
cie f£vma. mundial

Primeira sessão — I* Symplionii á transformação;
2., Marcha Ratima; IV, Monólogo — Apresentação; -5- Uma

! festa cm Tokio, 105 transformações — 105. No Grande
Hotel de líuropa.">•, l*aris-Conccrto — Dcslrimbrantcs creáçõçs de
Fátima Miris.

Searuuda sessão — Grande Symphonia; 2-, Uma
Lição de TrausCorinismo; 3;'. Itália— Canto dei
Bersiigüõr — Uratidiòsa novidade; 'r, Paris-Coin-erl.
Com altralientissimós números. Verdadeiras novidades e
creações da Fátima 3üris.
Amanhã Domsnfjo -Orandiasa üüftaiiHée
Biliictcs a vemlíl ilesíle um IO lioras, da ma"

nhã no TUcatio l-Mienlx

.._,._.. rmr. ___ii_ai_gi^___Bg__g»?SB_g_WB_Bg_^^ -.^iWfifíSEit^

A fc-guir : ADDIíj GI0V1NE/.ZA, pari estrúa da actriz fi
% soprano, M-AU1A IVANIS1. ©
% Os biliictcs á venda para Iodos os espectnnilos atí do'- •
S nilníio. Preços': Camarotes o li-izns, "0,5: .-fauieiiils.., 55; cadei-
H ras. 45; balci'ics fle 1-. Ti5: linlcljes do 2-, 3S; galeria nuinerad»,
§ ii e entrada geral, 1S.0). Kiinotos á venda no saguão do _
a ..Jornal do Brasil-, das lüfis ü üu tarde c depois nó theatro. •
JwèiiwiriwéiiiM

ímpresa 1'eixeira Marqüésv VMtÇSmm»**M09^QMQtQ$m&9mQ3>&&6Q0&$2GQ9&'°XTltr^Xiiãt 8THEATK0 1ÍE0RE1O Compaí^^indrÍ
Theatro do Lisboa

Theatro Carlos Gomes l
HOJE ASJ_^^L?ltsn-^is--I1E

.'Víaiitasiii-rovlstn, 0111 dois hctòs c nove quadros-, original «los çscrlptorcs pqrtiíeiises Arnal-
ilo I.-.-ite p Carvalho llni-lipsa," nuisicii dos maesti-os Cai-lõs Calileroii e Manoel Fígiieii-eilo

O o ¦*M_uaa»k

m.

lournce CREMILDA d»OI/IVEIl*A
HOJE«As 7 314 e 9 3l4'--*ECp.J*f3

A cnsracadissima comedia de Exilo enorme

Brevemente - Kstría da < 'ompinihia Portu-
•-•iiczii Adclina e Aui-a Abuaiielies J fSliO-l Amanhã ás 2 1[2

aTO**-aBgy»»-t^.í»<-»*»^^

Pico-Pico (Compéi-c) —CAUI.OS LEAL.
Cnmiithefro — ultimo amor — IIEXUIQIIE ALVES.
A Ten-a, Amor dos amores, Pnilistn, Saudade, 1'astorri MEDIXA DE KOVZ.'».

A ai-ioi-c, Amor dos hoiuei-.s, _____ci__ Mestre da liamlii. Amoi- louco, ELISA SAXTOS
'i'onnm taitibem parte João s"lva. Luiz Jiravo, Jor.c t.ioracs, Plácido Ferreira. Augusto Costa, Álvaro Pe-

reira MarySolIer, Margarida Vdloso, Sarali Medeiros, Arr.tlia Perry, Celeste de Oliveira, Amélia Paatlchi c
Etclvina Salla-.y.

Aiiparaícsa "misc-enscénc" de JAYME SILVA
Direc.üo musical dn maestro nKRNARDO FERREIH/.

, Scenarios comp!eírim-;n'e novos de Augusto Pina, l.uiz Salvador j Reynaldo M.trtins—A-iorcços de Jo~éQueiroz Guarda roíir... de Ca-.tello Ji rauco" c da empresa — Montagem sc cinca de C. Doca — Montagem ele-tttica i'c 1 ousada.
Ausência completa de pornograpliia —A revista das lamilias

õTmõr,

-0 DIAS V SOMBRA
1 Brillinnto dcsempenlio de toda a companhia &
—. .———¦ II —1 ¦¦ ¦- ¦¦¦—¦-I- ¦!-..¦ -_

CBri^aticliosa matinée

BEBES

t» Foi com esta ongraçntli$.situn. coinoillii «1110 ao
S coiiipanlihi estreou no Ti-iano». sendo o inicio ila §a suu tirundo scrlè do triuiiipiios. e?

ÍU  - g

JPEÇA 
ABSOLUTAMENTE MORAL g

Amanhã—Grandiosa matinéc A's 2 li&.c73_4 c 0 3i.-i S
ViXTE DIAS A SOBÍBÚA *

8 Fnsaios —A notável peca Simone de llcnry Rrieux g
| Protagonista : Crcmiida dc Oliveira H 5291 g

_—. m
5313 oSfMOro*r*MM<9M99e9e9S&9SSe09wv}3&SOS^

JL L-^-lTTEK/lSrj*-. - Depois de amanha - _a_ I_j_i_.__\rTEl"F?,3Sr-A.


