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REFORMA
ELEITORAL

Desde que tios
ção independente,

máxima, -7V>

constituímos na-
regida pelo sys-

tema representativo, a nossa or-

ganização eleitoral tem passado

por varias 
' 

reformas, sem que,
entretanto, tivéssemos, a não ser nas

primeiras applieações da lei Saraiva,

conseguido o fim almejado, da ver-

dade c moralidade da eleição. Os

politicos profissionaes, apoiados pelos

governos, foram, na pratica, frau-

dando as disposições garantidoras da

liberdade e da seriedade do voto, até

chegar ao ponto de forçar a reforma

das leis cm vigor, procurando os

legisladores outro3 processos que,
ao menos, não se prestassem tanto ás

trapaças c ao ardil dos politiqueiros

profissionaes. A lei ora vigente, co-

iiliecida pela lei Rosa e Silva, do

neme do seu promotor, foi sem duvi-

da um progresso sobre a legislação an-

terior, mas foi sendo continuadamen-

te deturpada, até chegar ao extremo

descrédito. Por isso, todos os grupos

partidários, que, entre nós, na Reptt-

blica, não passam de grupos regio-

nacs, convieram em reformal-a, vi-

snndo sobretudo fechar as portas da

fraude, já muito conhecidas dos em-

prtiteiros eleitoraes. Com acerto co-

meçou-se a reforma pelo alistamento,

constitíiindo-ò objecto de uma pri-
meira lei, que já se acha em princi-

pio de execução nesta capital. Embo-

ra o alistamento seja agora perma-
nente, de modo que possa em qual-

quer tempo ser requerida a inclusão

no registro eleitoral, muitos cidadãos

do Hio de Janeiro já correram a alis-

tar-se, clevando-se o numero, segun-
do informações publicadas- a 22.000.

Já _ muito mais do que Os eleitores

que têm comparecido ás urnas nas

eleições ultimamente realizadas. Isto
ntostra que a reforma está despertai!- HONTEM

<lo confiança, e que aindiffercnça, ou

a inércia eleitoral, até agora obser-
vada,' provinha de que o cidad.ão con-
siderava perdido o tempo consumido
com a sua presença perante a junta
ti. alistamento para se fazer eleitor,

ou com o seu comparecimento ás se-

cçCes para votar. Fala-se também na

organização eleitoral de diversas

classes, como por exemplo o com-

mercio, no intuito de disputar loga-

res, no Senado e na Câmara dos

lí-putà-os, para representantes seus,

que sejam numa e noutra dessas
casas do Congresso, antes d,c tudo,
defensores dos seus interesses, até

agora abandonados.
'I,' animador esse espectaculo, c

não lia brasileiro que não deseje ver

implantada no paiz a livre e sincera

manifestação do voto popular, como

já acontece em outros paizes até

dtsta parte da America. Na Argen-

tina, com a lei Sacnz Pena, a eleição
è uma realidade, c a prova está na

conquista, nas urnas, do supremo

poder da nação pelo partido radical,

após 22 annos dc ostracismo. A rc-

ferina, como já foi votada na Cama-

ra c está dependente da approvação
do Senado, encerra incontestáveis
melhoramentos, medidas moralizado-
ras, providencias promettedoras do

bi.iti resultado por que se empenham

quantos patrioticamente se interes-

st'111 pela nossa regeneração eleitoral.
Uma das melhores «inovações da

reforma é a intervenção do poder ju-
diciurio, não só no alistamento —

este 'ficou exclusivamente a seu car-

go — como no processo propriamen-
U- eleitoral, ou no escrutínio. A lei

Saraiva deveu grande parte dos seus

sons efícitos ao papel proeminente
que conferiu á magistratura cm

meteria eleitoral. Ii para que elle
seja bem conhecido c bem compre-
lieudido, passamos a transcrever a

circular que a tal respeito dirigiu, a
_7 dc janeiro de 1881, o eminente
estadista brasileiro Manoel Pinto de
Souza Dantas, ministro da Justiça
<!o gabinete Saraiva, aos presidentes
de província. IV esta a circular que
deve servir dc lição aos executores
.!,• reforma em elaboração:

"Illmo. exmo. sr. Pelo decre-
ti 11. 3.020, de 9 do corrente,

que reformou a legislação eleito-
ral, com o grande intuito de ga-
ranlir a verdade da eleição, fo-
rrrm confiadas ú magistratura brasi-
leira importantes attribuições, tacs
tremò os julgamentos referentes ao
ilistamento dos eleitores c entrega
3os títulos, a presidência da junta
tpttradora dos votos para senadores,
leptttados á assembléa geral c mem-
aros das asseníbléas legislativas pro-
nnciacs, a expedição dos dip!omas
io.; eleitos, as decisões sobre a va-
liiiade ou núllkláde das eleições de
vereadores e ile juizes de paz, a apu-
r.rrr.o dos respectivos votos, c a im-

pesição das penas c' dc .multas admi-
nistrativas aos transgressores das
prescripções relativas ao processo
eleitoral. Se da execução fiel e con-
scienciosa da lei, em tudo quanto se
refere ri missão dos magistrados, de-
T-n ie principalmente o bom resulta-
do que esperam todos quantos se in-
teressam pela realidade pratica do
listem» constitucional representativo,

v. ex. comprehenderá que em nenhtt-

ma circumstancia da nossa existência

política foi conferido aos juizes e

tribunaes um encargo mais elevado e

mais consoante á isenção, imparcia-

lidade e justiça que devem distin-

guil-os. 'E, por sua parte, o governo
imperial, contando que nenhum mo-

tivo de qualquer ordem os afastará

da região serena em que a lei os

collooou, para servirem a manejos

politicos, em prejuizo da9 benéficas

disposições d.a reforma eleitoral, tem

por muito rccommcndado a v. ex.

que, além de transmittir por copia

este aviso a cada um dos juizes dessa

província, exerça a maior vigilância,

para que nos trabalhos que vãò co-

meçar sejam rigorosamente observa-
dos os preceitos legaes, sem o menor

ir: fluxo de qüaesquer préqcciipações
alheias á escrupulosa execução de

tacs preceitos. De todas as oceorren-
cias contrarias ao pensamento que
acabo de manifestar e das que pos-
sam rccommendar o zelo das autori-
dad.es no desempenho dos seus de-
veres, dará v. ex. circumstanciada e

ptompta informação, para os fins
convenientes. Deus guarde a v. cx.
— Mamei Pinto dc Souza Dantas."

Na Câmara dos Deputados, porém,
ao discutir-se a reforma, ninguém sc
lembrou dos circulos dc um depu-
tf do, consignado, entretanto, numa
emenda do Senado, que alcançou
maioria na segunda discussão. Te-

mos já dito bastante, anteriormente,
contra essa innovação, que, além dos
seus gravíssimos inconvenientes, sc
insurge contra a Constituição na

parte em que assegura a representa-

ção das minorias, inconcebível com o
voto uninominal em circnmsoripção

que só elege um deputado. Por ocea-
sião da discussão de anteriores re-
formas eleitoraes, jamais apparcceti
a extravagante lembrança de se re-
síabelcccr entre nós a eleição de
campanário, lembrança que, espera-
¦mos, não vingue, mesmo porque se
lsvarítaria para condemnal-a o poder
judiciário, guarda da Constituição da
Ri publica; e imagine-se o que de
desordem e anarchia disto resultaria.

Gil VIDAL

eeller nos apartamentos particulares do
sr. Souza Dbntas, onde se demorou

longo tempo.

Por falta de numero, não houve, hon-
tem, sessão na Câmara dos Deputados..

Em vista da facilidade com que o

governo está esbanjando os dinlieiros
•públicos, no custeio dessa expedição do

general Barbedo a Matto-Grosso, não

pôde haver quem de boa fé se dê ao
trabalho de dar credito ás lamúrias
desse mesmo. governo, quando elle alie-

ga que não dispõe de recursos para
prover aos negócios do Estado, devido
á situação financeira do paiz.

Não ha quem ignore que essa expe-
dição do general Barbedo custará, no

mínimo, anda mais, nada menos do que
uns dois mil contos, dado um orça-

mento bem optimista.
Não se conhece ainda, a cifra a que

attingiram os gastos da chefiada pelo
general Carlos de Campos. Esta, devido
no critério militar do ex-chefe da 6"

região, evitou galvanizar o prestigio,
em liquidação, do sr. Azeredo. A outra,

toda. gente salie i|uc tem como objcçtiyo

levar a effeito aqui'lo que o general
Campos não quiz fazer.

Pura e simples politicagem, cm que
sc enxerga o dedo do presidente da

Republica, a proteger escandalosamente
o vice-presidente do Senado.

Se o sr. Wencesláo estivesse á ai-

tura das circunstancias, esse negocio

de Matto-Grosso, como os outros da

mesma espécie, que já appiirecerani no

seu governo, não chegariam a manifes-

tar-sc, porque a sua influencia, agindo

cm proveito da (Republica, conseguiria
neutralizar todas agitações.

«\fas o presidente da Republica con-

temporiza, apalpa aqui, aconselha aco-

lá, transige mais a'ém, e quando se

chega no resultado das suas indecisOes,

a nação tem sacrificado muito dinheiro

com a solução dos "casos politicos".
Isso não dá a idéa de um paiz em ban-

.arrota, a cuja frente está o governo
do sr. Wencesláo, que, para economi-

zar dois ou tres mil contos 110 orça-

mento, pensa cm lançar á miscria cen-

tenas de funecionarios públicos.
Não vale a pena» e o sr. Wencesláo

ha de reconhecer, sacrificar os fun-

ccionarios para gastar com os "casos"

estaduaes...
~Õuer 

andar bem informado, .10 par
dos acontecimentos do dia? Leia, a par-

tir de amanhã, -¦/ Lanterna. ___

nCCOf-S OU

Jeposiçlo

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Um dia de sol causticante, dc calor Bcnc-
ftá.csco, foi o quo tivemos hc-tUeti..

O sr. Pnmliá Calogeras, ministro da
Fazenda, resolveu que amanhã, 30, o
monto seja facultativo cm todas as rc-

partições do seu ministério, afim üc

que os funecionarios 'ciam A Lanterna.

GRAVATA3 - Lindíssimas - Só na
Cera M.nchcstcr-Rua Gonçalves Dias S

O presidente da Republica recebera,
na próxima segunda-feira, cm audien-

,.,. cia •solinne, no palácio rio governo,
Temperatura nesta capital: mínima, i8",S; 0 _r Manuel Bcrnarilc-., novo ministro

Traça»
Sobro Londres. . •«• » «" Pari-. ..••-•" Hamburgo" !.¦'._ •" Hcspanlra. . . ..." Portugal (escudos)." llucnos Aires (peso

ouro) " Novn York. . . .
Bancário. • .
•Caixa matriz

Café — 9$-|00 c Q$5<">
typo 7. . . .,

Ul„-,,s — Sem negócios conhecidos.
Letras do Thesouro — Aos rebates ile 5

<; _!_! c 6 !>or cento.
¦-..,_»» 1» _¦

da .Argentina, que fará apresentação
de suas credencias.
"j_ÊÕ"ljÊsr*'-UVAS T^OMBRÍNHAS.

ÍITA8 RENDAS e BORDADOS.
167, Ouvidor. — Casa Nascimento.

Cambio
00 nls A' vier»
uolfí4 1- iln3

$713 *r_$
$750 $736$«s.,

síS5» urbana, o papel de um órgão atrophiado,

incapaz de desempenhar as funeções

A nossa policia representa no meio

do progersso matéria, da cidade c PÇ-r
entre cs signaes da expansão da vida

-Algumas4Í005 .
,$-• 17 requeridas pelo corpo social. •¦

i2tl8 o ís.sljj 
rcformas i„complctas conseguiram cor-

talvez, os defeitos mais grossei-
organização pwlicial, mas por

de verniz civili-

12.1I8 o 13 sl3-
por arroba nelo

ITOJF.
lísiá ile serviço na Repartirão Contrai dc

Policia 11 1" delegado" auxiliar. ' .

A carno
Para a carne .ovina fiosta Iioje em

consumo nesta capilal foram a.íix.,,li>s re'»'
marchantes, 110 entreposto de S. Diogo, os
preços ele $700 a S8'W. devendo ser cobra-
do ao publico o máximo (lc 1S000.

Carneiro. 2$; porco, 1S.00 o lí.too. evi-
tclla, $'joo c 1S000.

Os fabricantes de manteiga de Juiz
de Fora estão dispostos a fechar as

suas fabricas, desde que seja decretado
o novo imposto solire aquelle produeto.
1, de uma a unia, todas as nossas

principaes industrias fruão o mesmo, se

passarem os cxdrtmilos tributos do

próximo orçamento.
E' o principio do fim, dc que o sr.

Wencesláo não se apercebe nas «nica-

ças do horizonte... Nutri paiz abatido

como o nosso, cxhatirido de recursos

c de trabalho, com uma população cm-

pobrecida, não se oneram desse modo

os gêneros dc primeira necessidade,

cuja producção, além dc tudo, por falta

de escoadouros, tem dc ficar adstricta

ás possibilidades do consumo local.

A vida no Brasil tornou-se intolerável,

ha muito tempo, vindo sem duvida as

tristes contingências a que está sujeito

o nosso povo e que já tocaram o

extremo, do absurdo (los impostos crea-

dos cm 98, mantidos até agora c

para o anniquilainçnto dc

não fosse "tão escandalosa-

mente protegido pela Providencia!;.

Pois O sr. Wcncesiáo achou que devia

dobrar pés com cabeça.
Nas aperttiras desta situação, tudo

lembra ao poder publico que o remédio

para a crise nacional não se encontra

na aggravação dos impostos, que seria

.hs.ipp-r._vcl, .inútil, mas, só c só,

em

bastantes
paiz que

rigtr,
ros da
sob a ligeira camada de verniz

zador permanece a barbaria de uma

policia primitiva e pouco affeita ás

responsabilidades dc nm serviço de

segurança publica complexo, como o

exigem as condições da vida moderna
uma grande cidade civilizada.

K-se a-policia carioca não sabe mui-

tas vezes desempenhar com cfficicncia
funeções essenciacs que lhe estão con-

fiadivs, não pôde causar surpreza que
•os nossos agentes dc segurança sejam
incapazes de cumprir ns regras rclati-
vás aos requintes, cm que se esmeram
as po/icias dc todo o mundo civilizado.

Uma policia quo não assegura a
vila c a propriedade nas ruas, bem
¦pódc excttsar-se dc não saber levar a
uma familia ferida por uma catastro-

phc a noticia desoladora da morte in-
esperada do seu chefe. ComUido, se a

policia não consegue ter cffioiencia,
poderia ao menos ter humanidade. Se
a tivesse e se cultivasse entre o seu

pessoal .subalterno um pouco de tacto
c de cortezia, é muito provável que

j não estivessem hoje seis creanças redu-
zidas ao desamparo.

Um infeliz operário caiu dc uni an-
daime e morreu instantaneamente com
o crando fr.Tcturado. O cadáver foi re-
colhido ao Xecroterio e a policia mau-
dou avisar a familia, mas o fez de tal
modo, com ta!' brutalidade, que n po-
bre companlieina do infeliz snccunibiu
ao choque da nolieia terrível, ir.uisinrl-
tida sem tacfo, sem consideração pelo
soffrimcnto alheio, por um agente de
policia.

A nossa policia não descobre crimes
complicados, não consegue reprimir a
gatunhgem, não defende as nossas por-
tas contra os afrombadoresl A tudo
isso já nos resignámos, mas que nos
livre o sr. Aurclino Leal deste novo
terror, que é o perigo de recebermos
más noticias por intermédio dos seus
subalternos.

Não é possível entreter mais illtt-
sues sobre a attitude do presidente
da Republica em relação ao caso de
Matto Grosso. Ha dias publicámos
uma nota da nossa reportagem, em
que se assegurava que o general Bar-
bedo partira para Matto Grosso le-
vando uma proposta de aecordo, que
seria apresentada ao general Caeta-
no de Albuquerque. Como alternati-
va a esse aecordo, o presidente de
Matto Grosso teria de enfrentar a
assembléa de Aquidauana, apoiada
francamente pela tropa federal. Ti-
nhamos essa informação de fonte au-
torizada e factos mais recentes estão
confirmando a noticia que o Correio
do Manhã havia divulgado. E a
varia- do Jornal de hontonü parece
indicar que a manobra combinada
pelo senador Azeredo e pelo sr.
.Vences.áo está prestes a entrar na
sua phase decisiva.

iDiscute o Jornal o caso de Matto
Grosso, encarando os habeas-corpt-.t,
qttc têm sido e que continuam a ;er
impetrados a propósito dos acinte-
cimentos daquclle Estado, como um
abuso intolerável daquella instituto
jtiridico, abuso que chega a ponto de
ser um amesqtiinliamento do mais
alto tribunal da Republica. A' pri
meira vista dir-sc-ia que essa cari-
nhosa sulicitivrle pelo Supremo Tri-
bunal era o movei principal da longa
e elaborada argumentação, com que
o velho órgão procura convencer o
publico e, com elle, os juizes da nos-
sa corte suprema, de que, appel'an-
do mais uma vez para a Justiça fc
deral, o general Caetano de Albu-
querque está eommct.cndo uma im-
pertinência, a que o Tribunal deve
responder com a recusa severa do
Itubeas-corpits impetrado.

Essa attitude em relação ao empre-
go liberal do habeas-corpus como
alvitre para resolver crises estaduaes,
pão parece multo justa; c certameti-
te não ignora o Jornal quaes as ra-
zces que tornam indispensável aos
interessados! na politica dos Estados
esses appcllos freqüentes á justiça
federal. A nossa Constituição —

para cuja reforma ainda nàr> trouxe
o Jornal a contribuição valiosa do
seu apoio — definiu de modo 'tão

ir feliz os processos de intervenção
federal nos Estados, que apenas no
instituto do habeas-corpus tôrii as
facções políticas que se degladiam
meio de provocar a intervenção d
poder federal cm 'defesa dos3 direitos
que cilas julgam ameaçados. . Assim
têm feito os differentes grupos par-
tidarios dos Estados e, entre elles, os
deputados da maioria opposicionista
do Piauhy, que, para poder im entrar
nc edifício da Assembléa .stadual,
tiveram de recorrer ao habeas cor-

deposto com a cumplicidade do poder
federal.

Bons motivos deve ter o Jornal
para affirmar que o general Caetano
de Albuquerque mão tem força para
resistir ao 'ultimatum, em que se lhe
vae impor um aecordo equivalente
ap aniqttilamento da sua autoridade.
Irrita-se a varia com o pedido de
habeas-corpus em íavor do preside!.-
te de Matto Grosso e diz ser este
o caso typico para um aecordo. Di-
vergindo do velho órgão, acredita-
mos que, no caso matto-grossense,
não pôde haver outra solução senão
a intervenção da Justiça federal,
afim dc dar ao presidente do Estado
o apoio necessário para protegei o
cuntra as violências com que o amea-
ça o sr. Wencesláo, no seu esforço
para sacrificar a autonomia de Matto
Grosso aos interesses do senador
Azeredo.

NOTICIAS DA GUERRA

Violentos combates em Douaumont

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

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Hio de Janeiro—S. Paulo—Santos

üanitnl lli.000 contos fortes
SAQUES A- VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes e toda3 as opera-
çõe9 bancarias nos seus variados ramo*
nas melhores condições do mercado.
R, da Quitand!. esquina ...-iii-ega

Asonciu. Pinça 11 do Junho.

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

pus,, sem que nessa oceasião O Jo

por .-.
como sufficiente, no emprego honesto

e na arrecadação vigilante e activa das

rendas actuaes. Entretanto, o desça-

labro impera em todas as repartições

arrecadadoras e o Congresso e o go-

verno crèam impostos novos c aiigiueii-

tam os velhos.
Xão lhes importa o fechamento paci-

fico das fabricas...
Mas importem-lhes um pouco os pos-

siveis desesperos do proletariado famm-

to e sem trabalho. Porque a fome e

má conselheira, e os que a forcam nos

outros não esperem apotbcoscs das vi-

ctinias de sua inépcia 011 de sua mal-

dade.

O sr Poii7a Dantas, ministro ;lc
Estado interino das Relações lr.xtcr.o-
res foi victima, nsi manhã dc homem
de'um accidente, quando se recolhia
ao palácio Itamaraty, onde rc5irlc._

S cx ao subir a escadaria qne leva
nos'seus aposentos, situados na ala
nova do palácio. Jropeçou ç. 

fa.'icrin-
do-ihc o pé, caiu. contiindindo-sc digei-
ramente na região inalar e^-arua e
no ntaxillar inferior.

Soccorridò pelo dr. Nabtico
véa. declarem este , facultativo
importância o accidente,
°Ó 

ir Souza Dantas foi muitíssimo
ndo estado cedo no na-

Rt-iz do los Lianas e
il Znr.ar.tl, respectivamente

PUNHOS c collarinhos — E»i.ci_iiiladé
— Cp.sa Manchester — Gonçalves Oi.is 5.

de Gott-
não ter

aconselhando

visiiado, have
maraty os srs

mtaSu-J"-- Republica Argentina
"ò°'dr. 

Lauro Müller, /tendo
mento do accidente. dirigiu-se l9fc» •••í

Itamaraty. AU chegando, foi o ch.n-

do

conheci-

A exemplo do seu collega da Far.cn-
da, o sr. Carlos Maxiir.iliano. ministro
da Justiçai resolveu declarar facultativo
o ponto 110 ministério que s. cx. dirige,
amanhã, segunda-feira, afim lie que
os funecionarios possam ler o primeiro
-numero d'.l Lanterna.

A propósito de nosso primeiro tópico
de homem, na parte referente ã sul
nomeação para o serviço do Senado,

procurou-nos o acadêmico Francisco
Cavalcanti de Souza, neto do ministro
André Cavalcanti, dcclarando-nos que
o seu avô fora completamente estranho
á sua nomeação.

Quem leu aquelle tópico, viu que não

insinuamos, sequer, a intervenção do
dr. André Cavalcanti nesse assumpio;
s, cx. es;á acima dc qüaesquer suspei-
tas e o nosso conceito solire a sua co.--
recção é o de que o integro juiz goza
geralmente.

Mas o. facto que não pódc ser con-

testado, i que o sr. Azeredo nomeou

sem vaga o- neto de um ministro do

Supremo Tribunal, quando este ia jul-

gar questões do seu ninximo intcresje,
delle.

Tara borra da nossa justiça, aliás,

tínhamos r.r.soluta certeza de que de-

balde o vice-presidente do Seriado re-

verenciaria .0 ilirrslre magistrado.

nal sc insurgisse contra o íncommp-
do sofíri'io pela egrégia corte fe-

deral. E' certo que do Piauhy a Mat-
10 Grosso grande c a distancia c qttc
r.'.;iis complacência pódc ser mostra-
da a uma sympatliica maioria oppo-
sicionista do que a um governador
assoberbado pela rebellião de uma
assembléa facciosa c ameaçado pela
espada do commandante da ío.va fc-
deral.

Mas esta investida do Jornà'. con-

tra o abuso do hqbcas-çqrptis í ai.;-
nas ttiin hábil movimento tactico, uma
manobra de cobertura com que o dc-
cano disfarça o golpe principal des-

fechado pela varia. O pj'i'o visado

pelo Jornal, o objectivo da varia é

mostrar qttc a crise matto-grossense
deve ser resolvida por uni aecordo.
Aquelle caso é, na opinião do Jornal,
o exemplo typico da co')lrovcrsia
estadual em que o aecordo é appli-

cavei. E, para tomar essa solução
mais simples, nota jttdicidsamentc a

varia (pie "o sr. Caetano de Albu-

querque não tem autoridade nem

força para recusar o alvitre".
Não é necessário acerescentar mais

coisa alguma para que se possa
apprelicnder na sua totalidade a si-

Uiaç.io que confronta o presidente de

Matto Grosso. Faltam ao general
Caetano de Albuquerque meios ma-

teriaes para resistir ao ataque que
contra elle foi planejado pelo azerc-

dismo, de mãos da.as com o sr.

Wencesláo. Para reprimir a caudi-

lhagem, cujas proezas com tanto vi-

gor o Jornal estigmatiza, dispõe o

governo legal de Matto Grosso de

recursos amplos e sufficientes. Isot

lada, a assembléa rebelde teria de

submetíer-sc c o regimen da ord.iii

poderia dentro em breve ser restatt-

rado em lodo o Eslado, como o foi

cm Cttyabá, nn dia em que o general
Caetano de Albuquerque sc decidiu

.\ fazer sentir o peso do seu poder á

maioria azeredista, que, pelo seu

appello á violência c á revolta, sairá

üa lei e descera ao nível de um njtin-

tamento sedicioso. -
'Mas agora não são apenas os cau-

dilhos do ex-major Comes que amea-

çam o presidente de Matto Grosso.

O vicepresidente do Senado conse-

guitt capturar o Cattetc e o presi-
dente da Republica, esquecendo as

responsabilidades do seu cargo, tal-

seando as promessas que fizera á

nação, fechando os olhos aos peri-

gos que confrontam o Brasil nesle

momento e desviando o Exercito da

nobre missão a que elle quer consa-

grar as suas energias, está preparai.-
do contra o governo constituido dc

um dos 'Estados da Federação um

golpe armado, <iue collocará o chefe

daquclle executivo estadual entre as

pontas de um dilemma, em -que as

alternativas são entregar Matto
(.ms.:.-, ao senador Azeredo, ou ser

A Câmara approvou uma emenda ao
orçamento da Fazenda autorizando o

governo a licenciar, por dois annos, os
officiaes do Exercito, somente com o
soldo, sem prejuizo da contagem dc
tempo, excepto para as reformas.

A Câmara fez bem, oti fez mal, se-

gundo o critério dos interessados; mas
demonstrou sensível falta de coheren-
cia quando, deliberando em relação aos
funecionarios civis, autorizou egual-
mente o governo a liccncial-03 por um
ou mais annos" sem vencimentos de
espécie alguma".

Foi um erro, que, além do mais,
deixa perceber que neste paiz se legisla

pelo coiidemnavcl systema dos dois

pesos c duas medidas, tão deprimente

para a boa marcha da administração

publica.
Antes de mais nada, esse caso de

Fcenças a officiaes e a funecionarios
nâo deve ser regulado, nessa altura,

por algumas emendas levadas á ultima
hora, á cauda do orçamento. Só por
absurdo sc pôde admittir que o. Con-,

gr.-sso ainda esteja a, tratar partícula-
ririadamente de tal assumpto, quando
ja existem leis c regulamentos que o
resolvem perfeitamente.

Mas o absurdo se torna mais fia-

graute, desde que através daquellas

«mendas se contém verdadeiras medi-

das de excepção, incompatíveis com o
regimen.
.rrSe os miTtares tém direito a licença
coiii vencimentos egualmente o devem
termos civis, quer tenham serviço nas
secretarias militares, quer nas reparti-

çõ.»s civis.
Esse é que é o critério por que deve

ser regulado esse problema, que aliás

não deixa de ter a sua importância.
O Senado está na obrigação de cor-

rigir esse erro da Câmara. E não só

cíoc, mas muitos outros que os depu-

tidos í ultima hora foram coininetteii-

do na volação da lei annua.
—I ,.—aa-9—«_»'*'_-
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Bmbarqtte de tropas smias (divisão de Timok) im Uoraitika j

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
ÍAitiiVAKKÀ — Berlim, 28 — O quar-

tel general communica, em data de 27
de outubro:"Frente oeste: Prineipc Rupprccht.—
«\o norte do Somme, além de grande
actividade da artilharia, apenas encon-
tros de destacamentos de exploração.

Ao sul, detivemos pelo nosso fogo ef-
•ficaz uni ataque franecz, em via de pre-
paração no sector Fresncs-Mazancourt-
Chaulnes.•Príncipe Guilherme. — A luto de ar-
tilharia foi muito violenta durante p
dia entre a Cõle-du-Polvre e a piam-
cie do Woevre. Ao meio dia os fran-
cezes atacaram as nossas posições ai les-
te do forte de Douaumont, sendo com-
pletamente rechassadoa com grandes
perdas.

Frente leste: Príncipe Leopoldo. —
No Schara os russos repetiram ainda
duas vezes os seus ataques infrutife-
ros. Mais para o sul, na embocadura
do Vcdsina, tropas de reserva silesia-
nas capturaram • unia posição avançada
russa, aprisionando uni official e 88
homens. -

No soctor dc Kisielin forte bambar-
deio russo, até meia noite, seguido de
um ataque de infantaria, que se que-
broti deante dos nossos obstáculos.

Archi-dttqite Carlos. — Ma parte me-
ridional das florestas dos Carpatlios,
fracassaram renovados ataques dos rus-
so-rutnaicos. Frustrámos tentativas de
avanço iw fronteira oriental da 'fran-

sylvania. Ao sul de Predeal c na dire-
cção de Canipu-Luiifi o nosso ataque es-
tá progredindo.

Frente balUanica: Marechal von Mr>
ckensen. — Continuando a perseguição
do inimigo, as nossas tropas chegaram
ao districto de ü.irsov..'.

Macediiniri: Nada de novo.'

No Mosa o no Somme i \ GUERRA NAVAL

UMA ÒKDI.M PAU.- AS AUTO-
IUDADKS NAVAUS ALU.MÃK!?

Casa Manchester — Ciòtiç.ilyes Diis s
-«-_-» «a» - »• 

Interessa-o a poülica? Quer saber o
que se passa nos bastidores dos parti-
des ? Le.a a partir de amanhã A Lan-

¦_t!-X_l4Pi

Abrunhosa — Calça o munrlo ele.
game; 107, Asscmblea.

BONS licrtumcs, tiniu c a preços rasor.veis,
Nii Perfumaria Nunes. I„ S. t-rancisco, 35.

_r.nO g>-OHtt" ——

A LANTERNA
AMAXHÃ

>_M_
À' man-M dis o pcti_
Nn mein liitgiin Ín»ocentc.t:"— Compa na Cam jU.911f.-r
Que dá binquedo r'a gonte '.

_-_!-_«-_-»?_-'

Püips & Hespii-O
Da Rua :
"Unia ligeira excursão pelos mappas es-

tatistiros tio Corpo dc üonilieiros inspira as
n.ais interessantes considerações acerca dos
sccmrrns por elle prestados á cidade que,
crni,, se sabe, c uma das maiores do iii.m-
do, devido á amplitude dc sua área." o

Xão resta duvida que a amplitude da
área i rarão fortíssima para que o Kio se
cóiifidçre se não uma gratidc cidade, pelo
meios uma cidade grande...

AS OPERAÇÕES
N0S BALHANS

OS RUMAÍCÕS CONTI-
NüAM A RECUAR

.Vot',1 York. r:S ÍA. A.) — Um ra-
diogramnta de üerlim informa que os
rumaicos, deante da pressão dos aus-
trincos, cederam iilitum terreno nas pro-
ximidádès de Saradornci. .

ilíssn noticia ainda não foi, porem,
confirmada.

Os rumnicos contra-ntnchin com
siiecesBi» 110 vnllo tio Pnihovi»
Bucarcst, -S. (A. H.) — Communi-

cario do Estado Maior:
"Atacamos o inimigo no valle do

Buzeti, proseguiriilí) ainda a luta na-
qnelle ponto. No valle de Prahova

I contra-atacamos com suceesso. A ala
direita do inimigo na região de Dra-
gòslãvle foi pelas nossas tropas con-
tra-atacada e rcpellida, Fizemos tre-
zentos prisioneiros.

Repcllimcs os ataques dos austro-
j allemães a leste do Alt. , ,

Atacamos vigorosamente -e anniqiii'
! lánios por completo o inimigo 110
: le do Jiul que linha avançado' 

oéste do Jiul. A nossa offensiva

Os allemães atacam
novamente em

Douaumont
Variz, 28 — (A. H.) — Communi-

cado official de hontem, á noite:
"Na frente do Somme, nos scetores

de Sailly-Sailliscl. Boncliavesne e Bia-
ches, grande actividade das duas arti-
lnrrias. , , .

Ao norte de Verdun o inimigo com-
bardeou violentamente a nossa primei-
ra linha, sobretudo o barranco de Uau-
dromont. o forte de Douaumont e as
lattrias de Damloup.

Os nossos tiros de __f.Mt5e.a_ susta-
ram completamente um ataque inimigo
a oéste da aldeia de Douaumont.

O máo tempo está prejudicando a«
operações."

Informam do Berlim qno o com-
mniMlanto «lo forto do Dounu-

mont não foi aprisionndo
Londres, 28 — (A. A.) -. Tele-

gramnus de 'Nova York para esta, capi-
tal informam que ali foi publicada uma.
nota official, proveniente de Berlim,
desmentindo que os francezes tenham
prendido o commandante allemao 00
forte de Douaumont.

Os jornaes daqui coinmcnta.11, entre
pilhérias, essa noticia;

Novos ataques aos allemães

Londres. 28 — (A. A.) — Depois
dos victoriosos combates no sector de
Verinandovillers-Chatilncs, atacaKi.11 com
exito os francezes a linha allcma em
Fresihes-Mazaincourt-Chaulnes. ,

Foram feitos alguns prisioneiros va-
lidos.

A intui no AVoovrc toma grandes
proporções

Londres, 28 - (A. A.) -Telegram-
mas do continente dizem que a ln.a no
Woevre torna grandes proporções. e.i-
bendo todas as vantagens ms francezes.
apesar de tenaz resistência dos alie
mães.

Londres, 28 (A. A.) — rclegram-
mas de Nova York para os jornaes da-
qui dizem que foi fornecida ri imprensa
"yankee", <pcla legação allemã, cm Wns-
hington, uma nota official, ordenando
ás autoridades navaes allemãs que
prendam todos os eommandantes dos
vapores mercantes pertencentes aos ai-
liados.

Dois navios noioicguezes postos»
a pique

Londres, 28 (A. H.) — Os allemãe»
metteram a .pique os vapores nortiegue-
zes "Bydo" e "Lysland" c conduziram
para Cuxhaven ou outro, de nome "Lar-

vik", da mesma nacionalidade.
Os submarinos inimigos afundanr.ii.

egualmente uma chalupa ingleza, apri-
sionando a respectiva equipiigcm c le-
vando-a para a Allemanha.

Gosta dc um bom conto literário 1
Leia, a partir de amanhã, A Lanterna.

A GUERRA NO AR

CENTO E VINTE E OITO AEI.O<
M/ANOS DESTINADOS A*

I.UMANIA

Londres, 28 (A. íl.) — A "\Vire_

less Press" recebeu um radiogramnia
de Bucarcst cominunicannlo lerem die-
gado á Rumania cento e vinte e oita
aeroplanos francezes destinados ao ex-
ercito e que serão empregados cm ser-
viços de reconhecimento na Transylva-
nia e na Dubrtidja.

O radiogrãnima accrcscenla que tam-
bem chegaram a Bucarcst quatro acro-
jilaiios inglezes procedentes de I.:n-
bros. r

. ..1-
até
1111-

quelia região continua. Capturamos até
agora 450 bávaros c tomamos dezeseis
nielralliádoras e tres canhões. O ini-
migo deixou 110 campo dc acção mais
dc mil mortos.

Nos scetores de Orsova, Danúbio e
Dobrtidja, a situação não soffreu mo-
dificações." '

Fm combates travados cm Tulgjies
Hontem durante a festa do Municipal cm e ij,caZi .aprisionámos quatro officiaes

oçitçíicio do Hospital llanneir.aniano, unia! e cc-ni0 c noventa soldados. No vrdle
Ml¦',' iloivi niroveitando a oportunidade' de. Tiotus também retomámos o des-

,ou!e o dr. Licinio numa consulta. | filadeiro de Kscul. onde kvtenios com-

de uma creança de seis m_.|.í.ewm«._>- inimigo T-ieTratava-!
zes.

_ Tá é Iraptisada ?
Ainda não, doutor.
Pois cnlão, baptisia.

habees-
Grosso,

ente tia

O Supremo Tribunal concedeu
corfus 00 governador dc Malto
fará pedir informações ao presiu
-.pnb-c-í

A primeira das informações pedidas é a
seguinte :

"Onde. está o juiz Apriglo dos Anjos r"
Resposta provável do presidente :

ItonVcssa 1 Eu sei lá ! rcrguritcm ao
lAzeredo !

•S

Então Matto Grosso perdeu o juiz ?
l-C verdade. Tombem, não fará grande

faltas quem lia 'tanto tempo rerdeti o

juizo !...
*

íl
. A policia prendeu um rapazola que. fan-
tasiado dc Diogenes, dc lanterna em punho,
procurava um liomcm c fazia reclame da
I.cvtcrva.

E é essa a Republica positivista dc Tten-

jamiri Constant ! Viver ás claras dc lan-
t.rna cm punho constituo crime passível dc
punição !.*•

.
Estão em greve os vcnJelores de tri-

ras.
A poliria já tomou providencia.

_ Qual ?
 Mandou p°r á porta do matadouro pa-

lrul'.;as ilubr-iJas.
Cjrano & C,

o inimigo que fugiu em
desordem.

No vall-r do Uzul atacámos o rcpel-
limos o inimigo que deixou _ em nosso
.poder, prisioneiros, dez officiaes e no-
vecentos soldados. Capturámos nessa
acção cinco metralhadoras muitas ca-
rabinas e importante material bellico."

Nas linlias italo-austriacas
V \T,i)EIA dÊÍsÃnÕ CAE EM

PODEI. DOS ITALIANOS
Ronia, 29, — (A. Ií.) — O ultimo

coniriiunfcado do gencralissimo Cndor-
na informa que ao sul do harranco <lc
Loppio-Mori 03 dcsíacaincntos de in-
fnnteria italiana penetraram na aldeia
de Sano e expulsaram dali o adversa-
rio. destruindo cm seguida as obras_ de
defesa que os austríacos hav"am feito.

A sudeste de Novavilla. numa acção
dc surpresa, a linha Italiana avançou
trezentos metros em todo o sector.

Os hlleiíiiíes atacam violentamente
om Doiitiiiniont

fViríí; 28 - (A. H.) -Foi boje
publicada a seguinte nota 'officiosa:_

-'.\'o Mosa os allemães atacaram vio-
lentamente as nossas posições a oeste
da aldeia dc Douauiiíont. O fogo de
barragem da artilheria propriamente
dita c o da nova artilheria dc trin-
cheiras, rcpelliram completamente o
inimigo.•O límnbardcio incessante e encarni-
çado cm toda a frente norte de Ver-
dun, priiicipalmciile na região de
Douaumont, no bosque de Fuinin e na
bateria de Damloup, revela de parte
dos allemães a idéa. de prosegmrem
nos seus contra-ataques. ludo faz
prever, porém, que os francezes, com
03 meios de que dispõem, podem esperar
com confiança .0 inicio dos novos com-
bates. ... 1

Uma ncçáo puramente local, levada
a effeito pelas nossas tropas, terminou,
depois de uma luta a granadas, por
apertar ainda mais os dentes da tenaz
que os francezes formam em torno do
fone de Vanx. Foram capturados
mais prisioneiros. ,

Eni conseqüência do nino tempo, so-
mente a artilheria esteve activa nas
duas margens do Somme." :__^

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

Varias noticias

Ainda a permuta de
presos

Berlim, 28 — (T. O.) — O "Nord-i
dcutschc Allgemeinc Zcilung" _ publica!
informações acerca do 'convênio jcon-
ciuido entre a Allemanha e .1 Inglaterra*
para a permuta de todos os prisioneiros
allemães e inglezes de mais dc 45 an«
nos de edade, c que sc acham rcsoeclH
vãmente detidos na Grã-Bretanha, <
suas colônias e domínios e da Allenia-
nha. Ficou também assentado que os
prisioneiros menores daquella edada
serão pcrmtttado assim que attinjam <tj
annos. Entrelanto, ambos os paizes fi-
cam autorizados a exceptuar da permii,
ta 20 pessoas, que tenham altingido .1
referida edade, attendendo a razões mt
litares. Esta alteração, solicitada pela
Inglaterra, foi acceita pela Allemanha,
afim de não aífect.-ir o accôrdo en?
cohjunctò.. A Allemanha, n principio,
suggcriu que se puzesse em liberdade
e enviasse para os seus respectivos Io-
gares todos os prisioneiros civis de am.
bos os paizes, conipromctteiido-se cstei
a não admittir nos seus exércitos os
prisioneiros permutados. Esla proposta
foi recusada pela Inglaterra. A Alie-
manha propoz então que se periniitas-
sem todos os prisioneiros civis de mais
de 45 annos sem exeepção, ao que nc
cedeu a Inglaterra, porém, com a exce-
pt,ão indicada.

BEMÍVALAS — Elegantes c resistentes —
Ca... Manchester —. Gonçalves Dias ,-,«

O novo primeiro mi-
nistro do gabinete

austríaco

O que informa o eonmmnieado
franecz das 15 lioras

Pitríi, 20 — (A. H.) — Communi-
cado das 3 horas da tarde:

"No Somnie, canhoncio internut-
len'-c. ....

Ao norte de Verdun continua violen-
ta .1 luta 'de artiUieria,

Xa região do Douaumont capturamos,
num brilhante ataque a granadas dc
mão. unia nedreira a nordeste da po-
roação. que o inimigo havia organiza-
do poderosamente.

Xos outros pontos da linha de fren-
te a ntoite decorreu calma.

Exercito do Oriente: — Em toda»
Macedonia continua a reinar o máo
tempo.

Xada de importante a registrar r.lem
de violentos canhoneios na região do
Ccrna."

Amstcrdani, 2S (A. H.) — Telcgra-
pliam de Vienna commtinicando que o
sr. Kòerbcrí vae ser nomeado' primeiro
ministro do gabinete, austríaco em su>
stituicão do conde de Stufgkli, recen'.:-
mente assassinado.

Londres, 2S (A. A.) — Ha dias. uni
telcgramnia de Berlim, via Amsterdri.i,
communicava que o príncipe Conrado
Schillingfurst seria o sulisiitulo do con-
de de Sturgkh na presidência do con-
selho de ministros da Áustria. _

Essa noticia não tinha sido até agora
confirmada, chegando hontem sobr; o
caso novos tclegramriias, tidos con.'i of-
ficiacs e vindos d.i mesma procelencin,
dizendo que o sr. von Koerber ío: dosi-
gnado pnra sueceder ao coud; de
Sturgkh, na presidência daque'1» gabi-
nete.

Viie veniiir-so a coniinissão do
orçamento do Rciclistag

Londres, 28 (A. II.) — Telcgrapham
de Amsterdam:"Segundo noticias rec?bid.n de Ber-
liiri, o Reichstag resolveu, por 302 vo-
tos contra 31, que a> comnussãD dc or-
çamento se rcuna depois io encerra-
mento das sessões para tratar das qu;s-
toes relativas á guerra e i mlitica ei-
trangeira."

Foi preso o clicfo da I,iga dos
reservistas greg09

Athenas, 28 (A. II.) — As autori-
dades francezas prenderam o ir Chris-
ticos, chefe da Liga de_ reservistas par-
tidaria ao rei Constantino.

Um protesto do governo liolTandez
Haya, 28 (A. H.) — O ministro da

Hollanda em Berlim protestou junto 50
governo allcmão contra o fa.tj de um
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"Zeppelin" ter violado a neiitralidhJe
do [Viiz, atravessando o território na.
cional e lançando uma bòmbjà numa ci>
dade hollandcza,

O facto oceorrett na semana pas>
sada. . . • .

A Grécia quo se mantêm fiel „o>
rei Constantino

Londres, 2S (A. A.) — Dizem do
Athenas que a zona da Servia, na
Thessalia septenirional, é a unica que
ainda se miintcm fiel ao governo do
rei Constantino.

O novo credito do guerra nllcniãi.
ó appròvndp

Nova York. 28 (A. H.) ~ RádiÒJ
grapham de Berlim:"O Reichstag approvou em terceira
leitura um novo credito de guerra no
valor de doze billiões de marcos.

O governo declarou que as despesas:
mensaes de guerra elevam-se agora a.
dois billiões cento e oitenta e sete mi-
lhõcs de marcos, em conseqüência de
se ter estendido ;i nova linha de freiiia
para a Dòbrudja e para .1 TransyU

Os Estados Unidos p a questãé.
da ''lista negra"

Washington, 2S — A re.spcr.ta' dal
Inglaterra á noin do governo norte-
americano protestando contra a creação
da Lista Negra par* firmas commvr-
ciaes. chegou boje ao Departamento da
Eslado.

Nos circulos competentes acrçdita-se
que o governo da Inglaterra rcitcri n
direito em oue está de crear a Li"!.
Negra; mas offerece aos cidadãos nor-
tc-americanos nelli incitados uma a.çao
mais branda em determinadas circuins-
tancir.s.

ée-_S<K__f^|<>-S3

A LANTERNA
ÀMAXIU

f >



CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 29 dc Outubro de 1916

Exportação | VIDA POLÍTICA
e câmbios1

'A noticia que hontem publicámos,
relativamente _ súbita alta dc preços
do algodão, tlevc ter ecoado nos nos-
sos centros dc producção, com ma-
ítifcsto agrado para os lavradores.
Não é porque o algodão tivesse
actualmente cotações baixas, mas
porque o desejo natural de quem
vende c obter sempre os melhores
preços possíveis, lifíectivamente, ha
um anno, as colações do algodão
eram de I9$ooo a iy$5oo, o sertão, c
_C$5<X) a iç?ooo a primeira sorte. K
jia semana finda cm 14 do corrente
os preços registrados officialmente
iforam: para o Sertão míjooo a
aifoco e 1" sorte 20^500 a 2i$ooo.

Assim, o salto verdadeiramente
brusco c imprevisto, para 27?ooo c
i.'9*()0o, da cotação do Sertão, c para
e.^noo c 2/$ooo da 1" sorte, c ainda
a informação dc que em Pernambuco
já 'havia compras a õoÇüoo, deviam
ter provocado legitimo cnthttsiásmo
ida parte dos cultivadores.

Mas vamos nós tirar dess.' lison-
jeiro acontecimento, c dc outros sc-
ntelhantcs, corolários que se impõem
cm relação ás taxas cambiacs.

O café está em alta; da média dc
7$300 a ;Síoo para o typó 7; em 14
dc oululirii do anno findo, subiu
para y?6oo a «jifSoo, em egual dia do
imez corrente.

O assucar accttsa tambem mais 100
iréis cm kilo do que lva um anno, c
já naquella <época a situação era de
alta, c todos os mais artigos da ex-
portação brasileira estão tambem
com bons preços.

ITal é a situação do mercado, in-
•fluindo sensivelmente na economia
nacional.

iPois bom: apezar disso, o cambio,
«litc deveria ter-se mantido cm cota-
ções harmônicas com essa situação,
e com a alta dos nossos produetos
¦exportáveis, oonserva-se nos limites
inferiores da taxa de 12 d., para de-
«espero do commercio c 'de quantos
tenham quaesquer operações a liqtti-
dar no estrangeiro!

Verifica-se esta singular anormali-
dade: sejam quaes forem os preços
dc venda dos artigos nacionaes ex-
jiortaveis, c seja qual .fôr o volume
dessas vendas, não lia forças qtte ar-
rauquem o cambio da miséria em
.uc se afundou!

iPor que é isto?
iii' coisa ultra-sabida, c o Correio

ida Manha fez a mais completa dc-
monstração do facto, que a nossa
•moeda sc desvaloriza porque nesse
¦sentido trabalham os bancos estran-"geiros, São elles que estão 11a posse
do mercado, c o Banco do Brasil,
que podia e devia corrigir a. espe-
culação desses bancos, como é nolo-
lio, pela desorientação com que ope-
ra, apenas tem servido os interesses
delles!

iSe nos períodos normaes, anterio-
rer. á guerra, a pressão exercida
pelos bancos, que não tèm capitães
:no Brasil c aqui exploram o cambio
com o próprio capital 'nacional, de-
posilado pelos correntistas, sc íazia
.sentir csmagádoramcritc, muito pcor
stíçcede na quadra actual, em qtte os
governos .dos paizes bclligerantc.
tèm necessidade de ouro, de muito
«ittro, c incitem os bancos a reterem
toda a espécie mctallica «jue seja
possivel conservar -nos respectivos
cofres. Dahi, as compras de letras
de café, de borracha, de tudo quan-
to o Brasil vende, ao mesmo tempo
que com os estrangeiros está concor-
rendo o nosso principal Banco, que
se mantém quasi exclusivamente na
(situação de comprador.

O Brasil parece ser um paiz que
nasceu «fadado para .ser .explorado
por todos os habilidosos, faltando-
lhe capacidade própria c a dose nc-

. cessaria dc energia para reagir, para
liitar e para vencer!

Ila d.ias, noticiavam, os tclcgram-
mas de Londres que na City se ha-
viam reunido os banqueiros inglezes,
c, com elles, alguns economistas mais
notáveis, para combinarem a orien-
tação que os bancos deverão seguir,
apoiados pelo governo, afim dc sc
•impedir que, depois de feita a paz,
os bancos allemães voltem a ter den-
tro da Gtft-Bretánha a mesma liber-
dade de acção, a mesma expansão
commercial, que usufruíram antes da
guerra. Xão querem os banqueiros
inglezcs que 03 allemães possam fa-
zer operações commerciaes num tolal
¦superior ao capital que elles tenham
effectivanicntc realizado na Ingla-
terra.

A conclusão a tirar dessa attitude
itiglcza deveria servir para o Brasil,
isc porventura tivéssemos governo
eom a nítida comprehcnsáo dos in-
Ieresses nacionaes. Quem assim se
propõe a tratai" os bancos allemães,
depois da guerra, é precisamente
quem opera 110 Brasil sem capitães
próprios correspondentes ao volume
dar, suas operações, servindo-sc do
credito, que outra coisa não i. o apro-
veitamenlo dos d.epositos, para as
isttas operações commerciaes, que
pouco mais são do que simples opc-
rações de cambio!

Muitas coisas ensina a guerra
jtctttal aos homens que têm a scu
cargo o governo dos povos. Infeliz-
nicníe, nem todos aproveitam as li-
ções recebidas, nem dcllas se servem
e as praticam.

uVs provas ahi esião nos bancos
estrangeiros que exploram o llrasil,
c nas taxas cambiacs; qtte não são
mina resultante da nossa situação
¦econômica, mas anenas da liberdade
franca cm-que o Banco do Brasil tem
deixado 03 exploradores!

Finalizaremos dizendo que o algo-
d.ão se manteve hontem firme no
nosso mercado, c que 'havia noticias
de transacções cm Pernambuco a
33?ooo.

inir**g \i fS> ¦*' TH*— ¦'A Canterna
AMANHÃ

0 dr. Camillo Hollanda
bam

PARAHYBA, =S (A. A.) — Conforme ja
informamos,. realizou-se atilc-liontcm, 110

'jinrquc 
Goma I.obo, o banquete oífcrcciilo

eu presidente do listado, dr. Camillo de
Jloilandá, pelas classes conservadoras. O
orador official sr. Albino 'Moreira, cm no-
me das mesmas classes, expoz as suas ne-
cessidadcl neste momento.

•A festa esteve deslumbrante, e a ella a»-
slfiiratn numerosas familia?.

« « *
As eleições estadnaes na Bahia

S. Sai.vaiiok, sS. (A. A.) — Consta cpie
somente cm nadados dc novembro se reinio
a commissão executiva do Tartido Democra-
t.i afim de tratar da organização da cliapa
estadual. B' sabido que reina a maior
liirmonia estre 05 proceres do mesmn par-
lido, que tudo farão dc accordo com o dr.

J. J. Scalira, com quem está inteiramente
identificado o governador do listado.

A chapa será incompleta. Sobre a de se-
nadores, não erram os que affirmnnr qne
scri cila composta dos srs. l.auro Villas-
Boas, marechal Solcro dc Menezes, Abra.
liam Corim c Kduardo Velloso, que agora
terminou o mandato, e Tcrcira Moacyr, que
exerceu grande brilho nas fmicçúcs cie lea-
der da ultima legislatura. Os dois loga-
res restantes serão livremente disputados
entre os outros, srs. Landulpho Finho,
Wencesláo Guimarães e Carlos Freire, que
terminam o mandato, c Américo Barreto e

Moreira Pinho. Destes candidatos, o mais

cotado é o sr. Lindulpho Pinho, por virtude
do grande numero dc relações que conta cm

todos os partidos.

0 regresso do director õa Agen-
cia Americana

•E' esnerado nesta capital dentro em
poucos dias, pelo Frisia o nosso com-
panheiro dc imprensa Carvalho Azeve-
do, director <la Agencia Americana,
nue regressa de sua viagem a Europa,
onde se achara ha alguns mezes.

K'-no5 grato assignalar, nessas colu-
mtins. alguns traços da ultima phase
laboriora do distineto director dessa
empresa, que volta a sua terra depois
dc- Vie haver prestado no estrangeiro
relevantes serviços. ¦

Acsumindo a direcção dessa empresa
cm 1911, num periodo diifictl do seu
funcoionamcnjo, conseguiu Carvalho
Azevedo imprimir-lhe um impulso novo
estendendo a sua influencia pelas sa-
pilacs mais importantes do Brasil
com a creação das suecursaes que tao
fraude desenvolvimento tem dado as
informações dc caracter official por
todb o paiz. facilitando á imprensa a
sua maior divulgação c proporcionando
á administração publica um apparelha-
mento conveniente ao rápido conheci-
mento dos seus actos por todb o ter-
ritorio nacional. Creou, assim, as suas
suecursaes de ii. Paulo, Minas (_eraes,
llahia, Pernambuco, Hio Orande, Iara
c Paraná, cm «ujos centros conseguiu
ampliar o noticiário- dentro da capaei-
da.lo econômica do cada jornal assi-
gnante. ;.".'--

Isto no que diz respeito a parte ma-
teria! da sua organização, porque, as
noticias pela Agencia fornecidas, min-
ca lhes faltam o necessário critério
com que a moderação the Iem assigna-
lado verdadeiro prestigio. Isenta de
paixões políticas,- no quanto c possível
110 Brasil, a Agencia Americana, ás suas
ordens, se tem esforçado para manter
uma louvável linha de condueta, sem os
.prejuízos do faccionalismo que as dis-
cordancias pessoais determinam.

lí' diipio de nota o augmento pro-
gressivo das suas fontes de informa-
ções, acc-rcscidas dc mino para anno,
com melhoramentos apreciáveis,

lí não se limitou a sua acção sim-
{desmente ao serviço dos interesses na-
cionaes internos. Voltaram-se as suas
vistas para as demais Republicas do
Continente c crearam-se as suecursaes
dc Buenos Aires, Chile, Uruguay e Pa-
rngiiay, estabelecendo-se enlre cilas e
o Brasil um intercâmbio de relações
muito proveitosas para os seus inferes-
ses econômicos, financeiros e políticos,
com que muito se tem estreitado as
suas relações de amizade com proveito
paia toda a America.

Ao lado dessas suecursaes e auxilia-
do pelo dr. Lauro Müller, ministro
das Relações Exteriores, o director da
Agencia fundou as Bibliothccas Auicri-
canas onde sc acham expostos á. visita
publica as nroducções literárias e
seientifieas mais importantes desta par-
tc sul, do Continente.

A vantagem da creação dessas bi-
bliothccas dil-o a freqüência sempre
crescente que cm todas cilas sc observa
de anno para anno.

Irradiada desse modo a influencia da
Agencia, na America do Sul, o apre-
ciado jornalista tomou a peito a tare-
fa de estabelecer a sua Agencia na
Europa, o que «caba de fazer com bom

i exilo, Foram então creadas as suas
! suecursaes de Paris. Lisboa, Londres c
i Gênova. O que essa expansão do cs-
1 forço pertinaz significa, no momento,' 

sabcni-11'0 todos os que conhecem na
Europa o conceito de que injustamen-
tc itozam quasi todos os paizes sul-

falta de interesse das

0 diário das• manobras
As sensações novas são sempre dif-

ficeis de descrever
Chegados ãs manobras, começando

uma vida inteiramente diversa da
roultine ahi do 'Rio, a impressão dos
voluntários não c nem boa .nem má:
é confusa.

i Demais, estamos agora bem conven-
cidos de que não viemos cá ipara ana-
lyzar impressões, Se mão nos faHa
vontade para isso, falta-nos o. tempo..

Mal disponho dc alguns minutos para
mandar estas ilinhas — mais um Iii-
lhete do que uma chronica — que le-
varão ao Rio as primeiras notas que
consegui juntar.

Nos Ire* .batalhões do -Rio, sobre-
tudo. nas .fileiras do 9", estão alguns
do" jovens poetas do futuro. Estes pas-
maram ante a Natureza que, aliás, en-
cantou mesmo aos ma-'s prosaicos.¦Uni contraste com a sua belleza, ber-
rante e. aiitipathico, está o rancho. En-
tretanto, de," tarde, á hora em que a
Natureza é mais doce, quando muitos
dos militares provisórios, vencidos pelamclancriVa, perdem sua marcialidade,
os outros, .reagindo contra a nostalgia,
recorrem ao 'fãnclio alegre. A essa'
hora, » rancho com scu movimento c
com sua alegria lambem eslá em con-
traste com. a natureza triste: mas é
um contraste agradável.

Cada qual baptiza sua barraca, con-
forme as suas tendências: a verve de
uns, o romantismo de outros, têm ar-
ranjado pira as tendas os nomes mais
variados. Assim numa, onde sonham
dois corações nos'algicos é a "Flor
dos Noivos"; .outra .que .abriga, um
um poeta c 11111 futuro medico dileliàh-
tc, — ambos muito românticos — inti-
tula-sc Madresy-Zair. Mais adeante,
ha unia barraca, onde sc bebe água
pura c se faz musica de assobio'. Os
seus "habitantes", devido a um resto
dc religião herdado dos avós, é afo-
gado cm tendências mais bohemicas c
mais artísticas, baptizaram-n'a "Bar-
carola". Incontestavclmeiite são dois
rapazes de espirito os que habitam a
Barcarola... Mas o espirito reina,
aqui, por toda a parte. Um bazar em
que se ostenta lima variedade incrível
de objectos militares é o centro onde
pttllulam, imp'acavcis, os trocadilhos c
os ditos chistosos. Houve, por exem-
pio, quem mostrasse desejo dc dormir"á Ia belle étoilc". "Impossível, retru-
caram logo lia de se dormir "á Ia
beile toile"... Como este, innumeros:
uni horror, meus amigos!

No meio desse borborinho despre-
oecupado, passou, porém, uma nuvem:
o aceidente de que foi victima Emílio
de Barros. Felizmente, tratado com o
maior cuidado, esse bom companheiro,
foi em pouco tempo posto íóra de pe-
rijo.

U agora, lá estão os cometas can-
tando ordens de equipamentos e levan-
•tamento de barracas, com a partícula-
íidàdc curiosa e estimulante do "acce-
lerado". Recomeço o "serviço". Com
uma pontinha de saudade da minha li-
•berda.de de hontem, e de todos os cn-
cantos que deixei por ahi.

lí' curioso como dc longe „sè adora
o Rio de Janeiro... — Cacouai,.

O DIA NO SENADO
O "boi "não morrerá

tão cedo por causa
dosr. Ribeiro

Goiçalves
•A' sessão de hontem do Senado re-

sumiu-se ao segundo discurso do sr.
Ribeiro Gançalves sobre a politica do
Piauhy.

Foi um discurso immcnso!.., Aliás,
afora os elogios da .pragmática ao acttiai
governador, essa parlenda esfusiou em
torno de. um telegramnia official do go-
verno ipiauhyerisè, defendendo-se das
aceusações do sr. Abdias Neves.

iSão. estes os tcr.mos do despacho: '
"Lei n. S57, de 1 dc julho do corren-

le anno, creou cm cada município Jun-
ta Apuradora eleições municipaes, com-
posla <iinco membros, a saber: juiz
districtal, como presidente, .promotor
publico, como secretario, maior coh-
tribiiintc imposto predial, presidente
Conselho Municipal que termina man-
dato e uni cidadão dois .mezes antes
designada pelo governador. Funeção
junta consiste apenas sommar votos
constantes dc autiicnticas, boletins ou
certidões das autlicnticas, somniáridò
resultados eleição dc todas as secções
municipaes c diplomar eleitos, estes pe-
rante Ipodor verificador que realizará
sessões preparatórias durante cinco dias
antes primeira sessão novo Conselho,

.1 1" de janeiro, nas quaes terão de ser
apresentadas e julgadas todas reclama-
ções e contestações. Destas terão vista
os contestados para responderem dentro
24 horas. Ha, portanto, 

' 
completo si-

mile na apuração, verificação poderes
nas eleições municipaes, cstadoaés e
federaes, lei S57, publicada jornal Piau-
hy, 20 julho c 10 agosto corrente anno.
Quanto animllação. nomeação JustinoMoura, Câmara Legislativa, pela lei
K?.2, julho de njiS, considerou sem ef-
feito e não approvou essa nomeação pornão ter sido feita de accordo com a
disposição, dá Constituição que regula
remoção juizes primeira entrancia parasegunda entrencia. Lei publicada Piau-
hy.. _r< julho corrinte anno.

Está procedida enliosição motivos bri-
lhanle jurídica esmagadora embuste.
Quanto decisão Tribunal Justiça anmil-
laudo nomeações desembargadores Çlor.
doaldo e Ewerton respectivo accordão
é indistntctivel numérico desta questãocomo pode ver da informação transmit-
tida pelo presidente do Tribunal do
Piauhy, presidente do Supremo Tribu-
nal. Ha cerca dois annos juiz direita
Arthur Imitado propoz acção para. an-
nullar nomeação Ewerton ainda , íião
julgada porque ex-governador entravou
marcha fazendo Câmara Legislativa, en-
tão votar lei exigindo numero total des-
embargadores para. se cffectuar .esse
julgamento. Lei actual revogou áquella
permittiiido Tribunal julgou causas com
presença sua .maioria absoluta.

Sobre dinheiros dos flagellados cx-
governador recebeu mais-100 contos di-
versas procedências mas só deram cn-
trada 71 contos, sendo 50 coutos man

— Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes. — LOPES SA' 6- C.

"São Lourenço"

Carta de Portugal
A censura da imprensa

A bomba em acpSo

dadosjpelo governo Jederair.o"\on,.os; ^utatcfm 
' 

oda a parte os cobar-

Lisuoa, 1 de outubro de 1916 (Do
Correspondente)— 'Ha pouco reuniram
os representantes de' quasi todos os jor-
nacs de Lisboa, trocando impressões
acerca das duas crises que atravessa

a' imprensa portugúeza: a terrível cen-
sura e a carestia do papel.

Aos jornaes foi distribuída uma nota
officiosa do ministro do Interior, di-
zendo que aquelle estadista está nas
melhores das intenções de orientar a
censura em bases novas, evitando nos
limites do possivel as reclamações que
ultimamente lhe foram feitas. O refe-
rido ministro elaborou umas instrucções
que vae-dar aos encarregados da een-
sura, c manifestou desejos de ser pro-
curado sempre que haja reclamações a
fazer.

Veremos se desta vez vão terminar
os chamados '"brancos" nos jornaes,
sobretudo na imprensa opposicionista,"brancos" nue se prestam a variados
commentarios, visto que, por vezes,
a parte censurada é superior á publi-
cada.

lEmquaqto a reducção dos encargos
das cnipiezas jornalísticas, nada se fez
nesse sentido. Pretende-se que os jor-
nacs transitem |pelo icorreio gratiuita-
mente, mas esta medida apenas benc-
ficiaria as grandes eniprezas com deze-
nas de contos de réis.

Se addiciortar.mos ao papel com 10
encarecituenlo do combustível, de chuni-
bo. estanho, antimonio, óleos, energia
electrica, etc, verifica-se que tudo tri-
plicou de preço. Nestas condições, a
continuar o governo sem dar radicaes
providencia^, a .maior parte dos jor-
iiacs terão de suspender a publicação,
facto que origina ficarem sem trabalho,
só cm Lisboa, 4.000 operários.

*
A sentinclla do quartel do Castello,

onde se encontra alojado o regimento
dc infanteria 1.7, disparou dois tiros
para o ar na noite de antc-hontcni, em
conseqüência dc ver cair algumas pc-
dias a seu lado, arremessadas, segundo
parece, por uns seus camaradas, em
virtude da referida sentinclla não os
deixar sair.

Em frente da Sociedade de Instrucção
Militar .Preparatória n. 1, á Graça,
rebentou ás u lioras da noite uma
bomba de clorato de potassa, indo os
estilhaços altingir um rapaz dc 17 an-
nos, que ficou bastante ferido.

Liga-se esta" íacito á circumstancia
da referida Sociedade ter affixado nas
esquinas dos prédios vistosos cartazes
de cerca de tres metros de altura, onde
se lein palavras mal sonaiues dedicadas
aos synd.icalistas, anarchistas e pacifis-
tas, como por exemplo as seguintes:

iPortuguezes I Rcspeitae a lei! Cumpri
sempre o vosso dever de patriotas, cs-
pccialmte neste momento solcnne, a

da Republica I
pelo Estado tle S, Paulo, 1 conto pelamunicipal idade Santos. Importância 10
contos raniáttida madainc Wencesláo,
i4:ípS$2oo rcmettidos Estado Rio Gran-
de do Sul. e resultado kenmesse feita:
aqui não foram recolhidas ao Thesouro

des, o pacifismo, os anti-iitilitares c os
traidores! Ropudiae aquelles que, dizen-
do-sc apóstolos de ideas humanitárias e
do .s.vndicalismo revolucionário ou do
anarchismo destruidor .apenas são cri-

.•.T,,,,,-,,-,!-..„ i„-,\, 11 " v ií- -. 1 minosos elementos dissolventes, pertur-
Rn11 ai -, ,„'ÍX. JhV\CU TlI,s,'cl'badores c inimigos da pátria c da Rc-Kosa. Us 71 contos recolhidos Thesou-1 -,.1.1:,-

Política paulista

OUTRO CANDIDATO
INCOMPATÍVEL

8. P.-M-i.o, 27 de outubro. — Quando
sc cogitou de incluir na chapa official
de vereadores para o futuro exercício, .._  ^.
dois representantes do commercio c da incoinpreliensivcl
industria, os dois primeiros nomes Iem-
brados foram os dos srs. Ernesto de
Castro, engenheiro, lente do Gymnasio
do Estado, mas propriamente negocian-
te, tanto que é presidente do Centro
do Commercio e Industria dc S. Paulo
c Joaquim Pinto Pereira dc Almeida.

lá eslava assentada a escolha do pri-
meiro, quando foi levantada e proclama-
da a preliminar da sua incompatibili-
dade , facto aliás lamentável, porque
o sr. Ernesto de Castroscria excellente
cíu:di(l;ilo.

,'oz-se 'lambem á margem, por 1110-
livos que apenas diziam respeito a con-
siderações de ordem politica, o nome
do sr. Joaquim' d?ittto Pereira de1 Al-
meida. 'Fixou-se a attenção da com-
missão directora do partido republica-

110 H0I118 de tun- outro engenheiro,
o sr. Abelardo Alves, tambem em con-
dições de ser o pòrtavoz do commer-
cio ou da industria, escolhct-Jo-sc, para
o logar que devia caber ao sr. Ernes-
to de Castro, osr. Luiz Pinto dc
Queiroz, antigo droguista na capital..

Nos primeiros boletins da cominis-
são directora saíram os nomes dos srs.
Abelardo .Alves e Luiz dc Queiroz. Al-
glins dias depois, porem, era retirado
o segundo nome, com n explicação dc
que se dava com o candidato Queiroz
a mesma liypotbcse que se deu com
o sr. 'Ernesto de Castro: o represou-
taiilc do commercio era incompatível.
E' que ambos tinham contratos com a
municipalidade,

iFói então novamente lembrado o no-
do sr. Joaquim Pinto Pereira de

ro foram depois assim párcclladamenté
retirados: entregues a Raimundo Iiur-
lamaqui 5^ contos, á coiumissão con-
sln-.clora do edificio destinado ao gru-
po escolar de Campo 'Maior 2 :,|30$; a
cabos elcitor.ies. parentes, amigos Mi-
guel Rosa (1:570?, passando para a cai-
xa geral 10 contos.

Para encobrir snrrnpiação desse «Iii
nheiro o governador mandou conslruis-
se Burlamaqui alguns motros taludes
mal feitos na margem Parnahyba c pc-r
queno trecho calçamento pedras toscai
estrada nova, serviços eses em que fqí
ram despendidos 110 máximo 10 con-
tos."

Esta é a copia fiel do tclegramitia.

americanos c a talta etc interesse -- ..-.,., ,
noticias neücs occcorrcntcs, com rela Almeida, ja incluído cm chapa,
ção ao Velho Continente, absorvido 'Nem por ser modificada, deixa a re
agora pela paixão da guerra. presentação do commercio e da indits-'¦'• 

QitahtO" á cfiicacia dessa tentati- tria de traduzir o mesmo expoente
va" podemos aquilatal-a pelas colu- eleitoral c politico. Ao nue se diz nos
nulas do "Le Temps", "Figaro", "Lc bastidores das duas grandes classes, os
Brésil", em Paris; pelas coliminas do j dois futuros vereadores dispõem de to-
"Século", do "Diário de Noticias",, do-das as qualidades para o desempenho
"Bol.tini do Commercio c Industria", 'das ftincçõcs que lhes vão ser confia-
de Lisboa: .nelas coUininas do "II Men- das, c que constituem — dil-o a pro-
sagero", "Cafaro", "Tapuio 'Romano'', pria circular das classes interessadas —'

em 'diversos pontos,
mas cm tudo confirmador das denuncias
feitas quer contra o sr. (Miguel Rosa,
quer contra o governo do sr. Euripcdcs
de Aguiar.

E... não houve numero para vota-
çõea

A LANTERNA
AMANHÃ

— a a» i> _ ¦

O cardeal Delia Yolpe
inoâiuido

Roma, 28 OA. H.) — O "Osserva-
(ove Romano" informa que o cardeal
Delia Volpe está moribundo.

tes, cumpram
Fcus enxovaes tio PALÁCIO DAS NOI-
VAS, ruu Urugtiayãiia 11. ttj — Kio —
Peçam caíalogoa.
—_—__¦_., 1 „.,__¦ _aa*«^-gafr-*»p— • —.

publica.
Considcrae suspeitos os que desejam

Portugal numa vexatória c desdenhosa
neutralidade."

Não sabemos como os syndicalistas
projectavani responder a este cartaz:
o que não ignoramos é que por ordem
superior íoi hontem dc manhã fechado
o Centro Republicano 27 de Abril, á
Calçada de Sant-Anna, isto é, o centro
sindicalista.

A QUESTÃO DOS DIAS
FERIADOS

UMA REPRESENTA-
ÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO A'

CÂMARA
.Sobre a questão dos dias feriados a

Associação dos Empregados 110 Com-
mercio enviou á Câmara dos Depu-
tados, por intermédio do deputado
Joaquim Osório, a seguinte representa-
ção :"Esmo. sr. presidente c maia mem-
bros da Câmara dos Deputados :

Em nma cidade essencialmente com-
merciíil como o Rio dc Janeiro, os as-
stimptos que concernem aos dias e ás
horas de trabalho, não podem deixar
de interessar profundamente ao Com-
mercio.

C justo, pois, que a classe procure
cooperar na sua regulamentação para
que esta consulte da melhor fôrma ds
interesses geraes, sem perturbar a eco-
noiuia social, em que o commercio excr

ECOS DE UM
GRANDE ESCÂNDALO

OsrJoiiKtesri-

ce uma funeção constante, vigilante, cf- "deíicúts

Quando estourou aqui o caso dos ar-
mamemos, uni dos nomes que ficaram
em maior evidencia foi o do sr. Ma-
noel Rodrigues, portuguez, dc negócios
argenlino-paragiiayos. No Paragtiay o
sr. Rodrigues enriqueceu prodigiosa-
mente, no periodo das agitações polili-
cas. Com a ascensão do novo presiden-
te da Republica do Paraguay, o sr, Ma-
noel Franco, vários jornaes iniciaram
uma campanha tenaz contra o governo
passado, c entre esses.jornaes eslá "£\
Nacional", que publicou uma longa se-
rie de artigos contra a gestão governa-
mental do sr. Schaerer. Um desses ar-
tigos trata do nosso já conhecido Ma-
noel Rodrigues, que foi do seguinte
modo tratado por "El Nacional":"Kstudhinídíi cm c;!ivõcs .interiores as
emissões de papel inconverstvel e os

Aprecia caricaturas? Compre, a partir
dc amanhã, A Lanterna,

Uma festa patriótica
A NOVA BANDEIRA

DO TIRO N. 7
Realiza-se hoje, ás 9 horas, no campo

de S. Christovão, a solennidadé da en-
trega da nova bandeira que as senho-
rilas dos .armazéns do "Pare Royal"
ofícrecem üo' batalhão de atiradores do
Tiro n. 7.
: Essa solennidadé, que deixou de ser
realizada 110 domingo passado, por de-
terminação do presidente da Republica,
promctlc ser brilhante.

O batalhão . de atiradores formará
com um effectivo dc 740 homens, dei-
'Senado de formar cerca de 300 novos
sócios, por não terem ainda a necessa-
ria instrucção militar; estes atiradores
porém, assistirão á cerimonia das tri-

Tnrlnts nc Mnivac ch'cs c clcuafi- -bimas do pavilhão do campo de São±ui_<_a eis. i.UWctb ,„. „,-„,„: Cristóvão.
O presidente da Republica compare-

cerá, acompanhado do coronel. 'Passo

Fragoso'; chefe de suà casa militar, gc-
neral minislro da Guerra e altas auto-
ritladcs.

O campo de S. Christovão" será fes-
I tivamente ornanientadocom bandeiras
I nacionaes c flores, por ordem dó dr.
I Júlio Furtado, inspector dos jardins

Grandes clamores estão se levanlan-: públicos do Districto Federal,

QUE VÂE PELA LEOPÔLj
DIM RAILWAY

muitos outros da Ttalia e tambem dc
Londres, onde a sua acção pertinaz
acaba Ac sc exercer, conscgiilnd:) abrir
espaço para a Americana ni imprensa
da grande capital, onde grandes diffi-
cuidados se. antepuzeram á realização
do scu intuito,

d.cgrcssando victoriosn ;i sua palna,
o sr. Carvalho Azevedo traz certa-
mente a convicção intima de haver
desempenhado uma missão :|uç muito
honra o seu espirito cmpriheiiá rior, a
sua arguta intelligencia e a sua exce-
prional capacidade de trabalho, se não
significasse, de preferencia, iclcvantc
serviço prestado aos interesses do
paiz.

Tlanterna
AMAXIIÃ

¦ 111 i_J ii*£ 1 rUfri tfy _T_. 1 1 ¦ i"

Diplomacia
O nrni.-.lro Riotaro ITala e

celebrando a data official do
senhora,
amiiver-

O general Carranza candidato
á presidência io Mexâco

México, 2?- (A. li.} .— O general
Carranza annutlciou officialniente a sua
candidatura ao carg.i de presidente da
[Republica, em obediência (aos. desejos
dos partidos liberal e constitucionalista.

Os generaes Gonzalez e übrcgon ju-
raram fidelidade ao general Canaliza.

•sar <*> natalicio do imperador do J.pão,
rceclicrão, no próximo küa 31. das .( Iícbcr. . . tortos bobem, mas só. .ur, nu |IIU.MIll'.r MUI Jl, Uila .1 ll.I ' . _

as da tarde, na sede da legação | u(>1,e b?»1 ll«cm bebe-
Japão, em Petropolis, o corpo d

plomalico e as pessoas
çRcs.

de suas rela-
GASOATIXHA

?Ca» ¦
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A guerra e as nações
neutras

Uni accordo entre o Chile,
ü Uruguay e o Tiitasil

Santiago, 28 (A. A.) — Corre aqui
como certo, que por oceasião da visita
;Ios i.iirjstros tias Relações Exteriores
do Chile c do Uriiguav, ao Rio de Ja-
neiro, estes de accordo com o chanccl-
ler do llrasil. dr. Lauro .Müller, estu-
darão as bases de um accordo estabe-
leccndo os futuros direitos das nações
ncrlrns, depois da guerra cúropéa.

Os operários!portuguezes que
vão trabalhar em França

'. l-.boa. 28 — (Ai II.) — Foram di-
. .'as csia tarde js condições sob.as
1 podem ser contratados operários
¦inuezes para trabalhar nas minas
França.r.i se poderão contratar aquelles que

já tiverem cumprido os seus deVeres mi-
¦litares 0:1 que. estando iseuiiM, não ir:i-
ba'li:'-.-"ii em usina militares desde io de
«arco ultimo.

(

Fallecimento da prlnccza
Coloiina

Roma. 2? (A. 11.1 — 'Fallcccu a cs-
posa do principe de Colonna, prefeito
desta cidade,

A rainha Helena visitou-a diversas
vezes durante a moléstia.

«I » mi »»

primeiro passo para unia organiza-
ção que per.mittá ás referidas classes
influírem sobre ns negócios públicos."
Insistimos cm dizer qua o commercio
c a industria não tiveram, até agora, na
edilidáde paulista, .representantes lcgi.i-
mos e capaze.i de afíirmaçõcs de von-
lade.

•Começará de agora uma representa-
ção digna dèses nome? — C.

¦¦aa it ats* 0 _Lmn m

llóber;. . . fó.ilõs bebem, mas só
bebe bem quem bebo

CASCATIXHA
¦¦1» 1» ati • am

O DIA DO PRESIDENTE

do entre o numeroso pessoal da. pode?
rosa Companhia. Leopoldina Raihvay.
Não são de agora, nem são inteiráiiieri-
lc novos esses qucixiunes. Já cm tem- jpos não muito afastados tivemos que
tomar a. defesa de empregados que
eram acintosamente perseguidos pela |
superintendência do Irafcgo, com o fim :
cvitlentc de urroiau aquelles homenà i
para-fóra dos dire tos que elles tinham I c011linenci:,.adquirido pelo seu labor persistente e „ ,. _„ çar!IOT!n atirador Antônioí,onratl°- ijosé da Silva Ca.xias, serão recitadas

I duas odes de sua lavra — uma á velha

,\ cerimonia constará: da continência
ao presidente da Republica; retirada
de forma da velha bandeira; recepção
da nova bandeira e sua incorporação
ao batalhão; juramento da bandeira e
entrega das cadernetas aos novos vc-
servistas do Tiro 11. 7; discurso profe-
rido por uni delegado da Liga de De-
fesa Nacional e desfile do batalhão cm

foctivii, que entende, por assim dizer,
com a vida intensa da população, desde
o indispensável á alimentação até o ne-
cessario ao luxo e ao brilho da socie-
dade.

Permitti, pois, cxmos. srs. que a As-
sócinçãÒ dos Empregados no Commercio
do Rio de Janeiro ouse formular algtl-
mas considerações sobre os projectos
apresentados a esta Casa do Congresso
Nacional, respeito á reducção ou au-
gmento dos feriados nacionaes.

E' justa, inteiramente justa a glori-
ficação das grandes datas que o senti-
mento eivico do governo provisório
condensou cm o decreto n. 155 B.

lí' egualmente justo que se assigna-
le do mesmo .modo a data da nossa de-
finitiva organização politica.

São ao todo nove feriados por anno,
numero que absolutamente se não pode
considerar excessivo e cuja suppressão,
além dc afastar da memória .popular as
suas grandes datas, vem, 110 que res-
•peita á classe conunercial, prival-a des-
ses poucos dias de folga excepcional.

Vem de molde accentuar, que é tal-
vez na capital do Erasil, onde a profis-
são commercial exige, sob um clima,
ás vezes abrazador, nm trabalho anais
prolongado, anais assíduo, mais fatigan-
te; onde a sua laboriosa mocidade não
refaz as suas forças no gozo de ferias
periódicas; onde os dias se ligam por
uma mesma prcoecupação de cumpri-
mento do dever,

I! essa mocidade, que, ainda assim,
está espontaneamente acompanhando o
movimento patriótico cm prol da. in-
strucção militar, aproveita os domingos
c os feriados para os seus exercícios,
ver-sç-á prejudicada neste objectivo, se
por ventura vingai- projectò de re.
duzir o numero dc 13 de festa na-
cional designados por ;.

Mais razão haverá, sem duvida, em
providenciar o Congresso relativamente
aos dias santificados, que de ordinário,
são indevidamente guardados pclns Re-
partições Publicas, sem embargo dc le-
rem sido alguns delles supprimidòs pelo
próprio chefe da egreja calliólica. Mo-
tivo demais haverá para corrigir-se a
anomalia dc, em taes dias, fecharem
umas secretarias, quando outras se con-
servam func 'ònahdo, embora sob o re-
gimen do /• o facultativo, gasto eu-
pheinisnío c .. que se mascara o sueto
gracioso ou o feriado extraordinário e
illegal.

Em taes dias o commercio se man-
tçin na incerteza de um movimento ir-
regular indeciso, pois que as Reparti-
ções fiscaes se não julgam no dever dc
prover ao expediente, e o tempo se
perde assim na desobrigatoriedade do
ponta c no esforço baldado dos que
pretendem trabalhar.

Ha, porem, ainda, um caso especial
que urge regularizar: é a situação do
governo da União como hospede do Dis-
tricto Federal, nos feriados municipaes
de 20 de janeiro c 20 de s_t'ehibro. O
governo não se julga no dever de res-
peital-qs c manda que funecionem as
Repartições Federaes, quando a Prefei-
tura fecha 03 seus departamentos e
obriga a fechar o commercio em geral.

Nestas circumstancias, o commercio
tem a Alfândega e os trapicbes aber-
tos, cobrando armazenagem das merca-
dorias depositadas, porém está privado
de lhes dar movimento, porque o pro.
Ilibe a lei do fechamento das portas!

_ Se é licito ao Governo Municipal glo.
ri ficar o dia da fundação da cidade e
a data de sua organização legal, porque,
não o acompanhará;.) nesse r.cto o go-
verno da União como os demais babi.
(antes da cidade?

Tanto mais, se essa .recusa não con-
segue que fiinccionent as Repartições
Federaes, porque persistir?

São estas as ponderações qc respei-
tosamente a Associação dos Emprega,
dos no Commercio do Rio dc Janeiro
se pcrinittc offcrecer á consideração
dos digníssimos representantes da Na-
ção que, decerto, em sua sabedoria
encontrarão a formula capaz de lhes dai
solução conveniente.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de
1016. — Joaquim Manoel de Campo,
Amaral, presidente. — Pedro Xavier
de Almeida, 1° secretario. — Samuel tle
Oliveira, 1" thesoureiro."

— <mii>i

que se encontram nos diver-
sos orçamentos. Vamos passar, agora,
ao capitulo mais tremendo da divida
publica, qual o da omissão de um em-
prcstinio especial destinado, exclusiva-
mente, a pagar ao portuguez Rodrigues
a divida illcgitima que com elle con-
trabirain os politicos desatinados que
compunham o "comitê" revoluciona-
rio.

Esta divida particular foi endossada
pela nação, pelo decreto clandestino de
20 tle maio de 1012; c, depois de uma
serie de obscuras combinações, chegou-
sc á conclusão de que a divida ao por-
tuguez afortunado ascendi., 
£ 440.3'26:8-\ egual a 2.219.227:17

pesos ouro sellailo, por decreto 11, 2.391,
dc 30 dc setembro de 1914, sonvnia a que
montam os "bônus" entregues ao sup-
posto credor,"Esta conta de grão-capitão, a nação
paraguaya só acabará de pagar, salvo ou-
tros additàntehtds com que possam au-
gmental-a niais do que já está, no anno
de 1950, ou seja, cm 36 annos, — sc-
gundo o contrato firmado entre o go-
verno paraguayò e Ângelo T. Hcrmida,
sócio e procurador de Rodrigues, cm
cumprimento do artigo 10 do citado de-
creto."Addicionados á dita sonima o inter-
esse dc 5 °|° e a amortização de 1 "|°
annuaes, representa um total que poderá
ver-se no quadro que damos abaixo."A annuidade que, á vista do inferes-
se (5 "|") eda amortização (1 "|") dc-
ve pagar o listado, monta a £26.419:50,
011 seja, 133.154:28 pesos ouro sellado.
liste oneroso serviço pesa sobre a na-
ção por .36" annos!"

Os arligos-do."Ul Nacional" provoca-
ram uma .polemica com o jornal do sr.
Schaerer, "EI Diário", o qual acabou
por estampar as pliotograpbias dc dois
recibos passados outr'ora, cm 19&S, pe-
los chefes cívicos, Adolfo Solcr e Ma-
noel Berjilcz, ao celebre .portuguez ar-
gentinisado, 'Manoel Rodrigues, por im-
portantes somimas deste recebidas, e iles-
linadas a cniprebendimenlos rcvolucio-
na rios naquelle paiz, de cujo Thesouro
se coinpromcttiam a tirar a importância
necessária para indemnizar o prestata-
rio, caso taes cniprelieudimcntos fossem
bem suecedidos.

Defcnderam-se os civiteos dizendo que
essa contribuição fora voluntária, con-
forme está expressamente consignado
no recibo assignado pelo sr. Solcr, e
que, sc elles tivessem triumpbado, a
Rodrigues apenas seria reslíitiuida a
importância emprestada, segunda tam-
bem consta do alludido recibo, e não
quatro vezes essa quantia, como fizeram
os radicaes, locnpletando-se fartamente
com granido parte desse acerescimo.

Como sc vê, o sr. Manoel Rodrigues
é um homem de vistas largas e de bons
negócios. i«m »¦ ¦

Interessa-o a Bolsa? Quer saber do
cambio c do preço do café? Leia, a

partir de amanhã, /) Lanterna.

CARNES VERÕES
MATADOUKO DE «ANTA UltÚa— coram abatidos liontein: 6(12 rezes,

302 porcos, 27 carneiros e 2S litelias.
A matança foi feita para os seguiu-tes marchantes: Cândido de Mello, 47

!.'•' ; ,.D,l,r.,it'l> &' C", i') r-; AlexandreV. _ob-.:nlio, 23 p.; ,\. Mendes & C,-¦o r. 54 p. e 3 c.; Lima & Filhos,
54 I".. 2(> p. e 13 v.; Francisco- V.Goulart, 87 r. .100 p.; Sobreira &U, 25 r.; João Pimenta de Abreu, 26t.; Oliveira Irmão & C, 132 r. _ó pe 4 v.; Easilio Tavares, '11 

v.; t'o-operativa dos Retalhistas, 16 r.; Pur-
tiiihò & C, 23 r. ; Fernandes íl Mar-
condes, fio p.: Augusto da Motta, 4S
r. c 24 c. ; F. P. _e Oliveira & C,
44 r. ; Edgard de 'Azevedo, 43 r. ; Nor-
berto Hertz. 65 r.

Foram rejeitados: 12 rews, 14 pot-
cos, 6 carneiros e 6 vitellas.

RDÍT3Ii5I*OS!CO DK S. D10C.O —.
Vigoraram os seguintes preços;
Bovino. $700 a $800.
Porco. i?2oo c i$3oo.
Carneiro, 2$ooo.
Vitella. $;oo a i$ooo.

«OU « OB » _— ,

A LANTERNA
ASIAXHÃ
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SOCIE»..!)!. N. DK AGHI-
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.Parece bem evidente que a má si-
tuação moral de enlão se repele agora,
c que o pessoal da Leopoldina, des-
protegido superiormente, esfá de novo
á mercê de quantas injustiças queiram
fazer-lho.

Principalmente aquelles que, tendo
longos annos de serviço, conquistaram
por isso mesmo mais direitos, são as
mais immcdiatas victimas de todas as
perseguições.

Temos na nossa frente um manifesto
dirigido aos Empregados da Companhia
Leopoldina, iucitamlo-os .a unirem-se
leontra as explorações e perseguições

bandeira, c outra, á nova bandeira.
O pavilhão central do campo de São

Cbristovão será destinado ao chefe da
Nação e altas autoridades, o pavilhão
superior, aos recrutas uniformizados
do Tiro n. 7, e as archibancadas, ás
famílias dos atiradores e demais assis-
tentes, não lia.venrjri convites especiaes.

Sendo a velha bandeira do Tiro 11. 7,
a primeira que foi entregue a uma so-
ciedade do Tiro Brasileiro,, pela dire-
cloria dessa Sociedade, será a mesma
bíícrêcida áo ' Museu Nacional, como

de que e?:ão sendo victimas. Nesse ma- j recordação da organização dos bata-
nifesto faz-se a narrativa do que sue- | nloe3 (]e atiradores, como reserva do
cedeu ao sr. José Campista, empre-1 Exercito Nacional,
gado da Leopoldina durante 2. annos | _.\ velfia bandeira-do Tiro n, 7 foi

qtte era agente cm Laranjeiras. Um | recebida pelo bataMião cm 2S dc no-,1, ,-,, vcm|n.0 <)e 1Qt)R. „o

Quer saber se o seu bilhete foi pre-
miado na loteria? Leia, a partir de

amanhã, .-) Lanterna.

O governo portuguez toma me-
didas sobre o preco do pão

Lisboa, 28 (A. A.) — Tendo sido
feita a publicação do decreto do gover-
no Oa Ropublicn sobre o nreço do pão,
toda a imprensa desta capital c do Por-
to discute as suas vantagens c desacer-
tos em longos cditorfáés.

Os inoageiros da cidade do Portn.
tratando do assumpto. que tão dc perto
os interessa, mostrani-rc contrários ás
medidas ali tomadas c pedem 11111a 110-
va tabeliã para o norte do paiz.

Os jornnes que seguem a orientação
tio yovemo .\pp...;tí.e;u " '..^crcío, cowo
satisfatório n<-..s interessen da Republi-
ca. aitendendo perfeitamente ás ueces-
sidades do povo.

O presidente da Republica recebeu,
bontem, 110 palácio do governo, cm
audiência especial, que se effectuoii ás
4 i|2 horas da tarde, o sr. Edwin
Mòrgái), cmbnixaílor nmerieano. que
foi apresentar a s. ex. os srs. YVilliam
C. Gorgas, Tbcodore C. Lyster c Wil-
liam C. Wrightson, presidente e mem-
bros da missão Roçkieller. Após essa
audiência, confcrcncion s. ex. com os
ministros do Interior e da Fazenda,
sobre questões affcctas aquelles de-
parlamentos da administração, accior-
dando com elles os meios dc solvcl-as.

Em seguida foram recebidos: o dr.
Miguel Calmon e demais membros <!a E-isJ
commissão executiva da Conferência
AlgoiSoeira reunida, ha tempos, nesta
capital c que fizeram entrega ao che-
fe da nação de um volume, cometido
- relatório c conclusões dos trabalhos
daquelle Congresso c n sr. Max V. iuss
que, cm nome do Instituto Histórico
foi agradecer a s. ex. o compareci-
incuto de sni .representante á sessão
solcnne com que aquclla instituição
conr.iui"orou o 7S0 armiver^-irio tle
sua fundação.

Ainda confcrcHóiaratn com i--. cx.:
o senador Bernardo Monteiro, sobre
politica geral; o dr. Camillo Soares.
director geral dos Correios, relativa-
mente r.c-s factos oceorridos ultima-
mente na repartição que dirige, rela-
laudo as providencias que tem sido
tomadas á respeito; e. ainda, os re-
preseiitantes da bancada paraense, no
CorArr^^o X.irional, sennàor A. Lemos

é deputado Justiniano Serpa e Casicl-
lo Branco que foram defender os in-
Ieresses da politica dominíiite no Es-
indo que representam procurando
convencer, nessa oceasião. o chefe do
Estado dc que deve apoiar a rcelei-
ção do acíual íiovern.iiior, coisa que.
aliás, nos informam, s. c->:, •ab.olnia-
mente não fará. pois adoptou nõo
apoiar os pov."rnos de Irs'*..íos que
tenham faltado aos compromissos que
assumiram com o citinnpciro.

lioje, s. cx. acompanhado do minis-
tro '.'a Guerra e fb- sua casa militar
assistirá pela nianliã, no Campo dc
S. Christovão a cerimonia da entrega
da bandeira no Tiro j; amanhã, ás
5 horas da tarde, nssrstirá ur. expe-
riencias ,1c turfn t!a serra (ía Bocaiilfli
na sáIc da Companhia Americana de
Aspbalto,

turco deu contra elle uma denuncia
um tanto grave. Ordenada a. respectiva
syhdicancia, fo: delia incumbido um in-
divifUto chamado l\íoreíra. l**oram oti-
vidas todas as pessoas que poderiam
(prestar esclarecimentn-;, ns qnars fo*
ram uniformes em assegurar a inver-
dale da denuncia, 'havendo enlre a?
testemunhas que assim d.piizerairi -ate
patrícios do denunciante.

Mas o agente contava 26 annos d?
serviço permanentemento prestado á
Companhia ; linha direitos adquiri-
dos...

O final da narrafva é fácil de
ad»vinthar-se: o sr. José Campista foi
demittido, não por causa da denuncia
dada pelo turco seu desaffecto, mas
por motivo de... irregularidades anti-

O mesmo manifesto promette fazer
em breve a narrativa tle outro caso
semelhante: o do feitor Borges, que
foi atirado á miséria depois de qitaj
rcnla annos de serviços prelados á
LeoDoldina.

Em caria que recebemos, aeompa-
iihando o manifesto a nue nos .refe-
rimos, coulam-110's (|uc, leso depois do
deputado Mauricio de Lacerda se ter
referido, na respectiva Cantara, ás ano-
scntadòrias dos empregados das estra-
das dé ferro do Brasil, a 'Leopoldina
removeu Iodos os seus funce:onarios
antigos, checando a eiivial-os pa"rá lo-

recinto da Hxno-
sição Nacional, tendo sido entregue
pelo .marechal Hermes da Fonseca, cn-
tão ministro da Guerra; tomou parte
cm todas as formaturas desde aquclla
época a,lé o presente, inclusive ns rca-
lizadas cm Campos, Fnburgo e 1 clro-
polis, além dos serviços de guerra pres-
tados pelo Tiro 11. 7. P0"" occasi
rcbellião dos marinheiros c ''¦-¦-

dos navaes, cm io10-
affl O «I3X»W—

dos
o da
solda-

A LANTERNA
AM4XIL.

Quer levar para cisa nma boa lei-
tura? Compre, a .partir de amanhã, A
Lanterna,

So V. Ex".
nositos dc

fôr visitar
venda (lc

os do-
moveis

NO MUNICIPAL

A próxima íesta da Associação
da 

'Mulher 
Brasileira

Uma ceia elegante
Não ha nada mais difíicil do que ser

original. A próxima recita da Associa-
ção da Mulher Brasileira, 110 Municipal
ú, do começo ao fim, inédita. A pre-

.oecupação artística #ue presidiu á con-
afim de que elles se j fcjcão do' programma só -c excedida' pelo•'cachei" mundano, parisiense, de to-

dos os sens detalhes. Uni programma
onde só figuram acadêmicos e a que não
falia a nota attrahentc do mysícrio,
com a representação do "Dominó Nc-
grV". qv.c 'tem sido o .marlyrio dos
curiosos.

Unia festa em que rudo parece regu-
lado pelo protocollo da elegância, des-
de o pequeno "affichc", reproducção
cm miniatura dos cartazes parisienses
das "colonnes Moriss", até no program-
111a da noite, confiado a Corrêa Dias.

Mas a grande festa não terminará
com a quadrilha dc mascaras do "Do-
mtrtó IXcgro". 1'roscpuirá no Assyrio
ror.i a ceia cleganlc de que obtivemós
o "menu" que é o seguinte: "Aspic de
gibi cr, Consome diplomata, Filet de
sole Jlennicrc, Tourncdo Rossini, Man-
dr.rin Supremc."

As mesas estão já qur.si todas to--.nadas para a ceia da A. 'M. I',., com
que será encerrada a estação do iiver-
no, con;ti!.!Índo um acontecimento, com
as alegrias de um "rcveilllon" ' 

de Na-
tal.

e pedissem demissão.
s rtromoçÕos. cilas <*st*ao

por fôrma que cònitítüc.todo o,
inglcza.

da csla-

'.-ares insalitl
desãosfassem.

Quan: o. i
-endo feitas
nova burla, de que é victima
funccionalismo da companhia
Assim, por exemplo, o r.gcn
(ão A. ganhando .-,50.000 mensaes, é
promovido, por oue conquistou esse di-
rcilo, e transferido pari a estação B,
Mas na sua nova estação elle vae cn-
contrar o anligo ordenado de .;;o$ooo,
reduzvb }i para -looSooc»/ - .:;¦ Sttí

A extorsão é completa!
Mas, pcrginitaiuos, o governo nao

:.-u o direito de fiscalizar e de faz"r
respeitar 05 d:rc:!o- ndouiridos pelos
funecionarios da I.eopoMua?

O tine sabemos, por informações rc-
.-:•'.:.'¦=. é que o inessoal empregado
r.aatièila estrada, ron;:io dc que se
não reagir soffrerá ainda mais cravas
.'riijuiros, Ci-nírcga-se p.ir.i fazer vi-

ler c-. seis dir>.itcs com o que súmeh-
tc ob'.etá anplaítsos rt-raes.

O covcriio oue proceda, cmquitnto
:cmpn. afin. d.- cvi:ar o explodir
justas colcras.

d-

terá oceasião dc verificar conto
são graciosos o práticos os
seus cstjios, como é nci'íei.o
o sou acnlianicnlo c como são
boas ns condições dc paga-
Si mento o preço. #
GOXÇAIAKS DIAS 71

Vr.UGUAYAXA 82

Um mal que precisa
ser sanado

DEFICIÊNCIA DE
OFFICIAES NOS COR-

POS ARREGIMEN-
TADOS

Continua a ser precária a situação de
officiacs nos corpos arregimentados,
com parada no Rio Grande do Sul.

Por varias vezes já tratamos da de-
ficiencia de officiaes nos Estados e
agora recebemos carta do Rio Grande
pedindo nossa intervenção junto ao gc-neral Caetano de Faria.

Das brigadas existentes na 7" região
apenas a io!1 de infanteria tem o seu
general á frente, aliás um official dis-
tineto c operoso, o general Ildcfonso
Pires de Moraes Castro. A 9™ brigada
de infanteria está sob o commando do
tenente-coronel Cassiano Ferreira de
Assis; a in de cavallaria sob o mando
do tenente-coronel José Lcovigiido Alves
de Paiva; a 2:l de cavallaria comman-
dada pejo tenente-coronel José de An-
ílrade Neves Meirclles; a 3" de cava!-
laría, dirigida pelo coronel Joaquim
Barbosa Cordeiro de Faria; c a 3" de
artilheria coininandada pelo major'Lino
Carneiro da Fontoura.

Os corpos daquella região eslão nas
mesmas condições.

O r>" regimento de infanteria sob o
comniando do tenente-coronel Diogo de
Figueiredo Moreira, visto não ter o
comniandanle desta unidade se apresen-
lado ainda desde que o mesmo foi rc-
modelado, isto C; ha cerca de dois an-
nos; o 7° regimento sob o comniando
do major Felippe Anionio da Fonseca
Galvão, estando o coronel c o tenente-
coronel nesta capita!: o S" regimento
sob o commando do major Heieodoro
Sodré, estando o cominandanlc em villc-
giatura nesla capital. Os corpos de ca-
voltaria, que são: 05 5". 6", 8°, q", n"
e 12" regimentos, são commandados pnrmajores. O 4" regimento de artilheria,
não querendo afastar-se da situação in-
vejavcl do.s seus collegas, tambem c
comniandado poi- um major, bem como
o 57° batalhão de caçadores.

• Ccmo se vê, todos os commandos são
interinos, excepeão do da ic.a brigada,
pagando o F.btado as substituições quesc elevam a dezenas de contos,

Um grande cou-
flieto 110

Palace Club
Pou/jo nntos das 3 horas da manha

houve um grands condido no Pa-
lace-Club, Irocando-so muitos tiros
de revolver.

A policis foz cercar o Club por
grande força de cavallaria o infan-
teria.

Saiu ferido com uma bala no flan-
co esquerdo ,1. llnldano Uosendall,
empregado no conimercio, de il an-
nos, casado o iresidento em São
Paulo.

O conflicto, segundo as informa-
ções que podemos obter, foi provo-
cado por uma questão entro joga-
dores.

A's 3 lioras tia manha a policia
continuava no local guardando o
edifício cm quo funeciona aquelle
cIub, á rua do Passeio.

A execução de algumas
conclusões da

conferência algodoeira
Com o sr. Wencesláo Braz, presiden-

te da Kcpuliliea. esteve hontem itma
commissão da Sociedade Nacional de
Agricultura, que ali fora para tralar da
execução das conclusões da Couícrcn-
cia Algodoeira.

Recebida especialmente, ás 3 lioras
da tarde, por s. cx., o dr. Miguel
Calmon fez entrega ao presidente da
Republica do titulo que lhe fora eon-
ferido de presidente benemérito dn-
quclla Sociedade, cm correspondência
ao decidido apoio que s. cx. tem dis-
pensado ás suas deliberações, bem as-
sim ao interesse com que vem cuidan-
do da agricnlçura c pecuária.

Continuando, o sr. Calmon solicitou
do sr. Wencesláo Braz a sua interfe-
rencia junto aos poderes competentes,
•para a mais breve execução de algu-
mas das conclusões tia Conferência AI-
godoeira. A propósito, lembrou a im-
prescindirei necessidade que ba tle ser
estabelecido «in plano systemalico dc
ensinamento que facilite dc toda a sor-
te q desenvolvimento da cultura d.i
preciosa malvacca, que tão promissora
se nos apresenta. O dr. Calmou rc-
cnrdoti as palavras proferidas pelo pre-
sidente da (Republica, quando foi da
entrevista de Varginha, passando, dc-
pois dc saMenlar a utilidade da prom-
pta execução 'das conclusões da Confc-
rencia, 110 que respeita á cultura do
algódòçiro; dc accordo com as condi-
ções financeiras do momento, a solici-
tar o auxilio <lc s. cx. para que sejam
regularizadas as operações de venda a
termo do algodão, assim tambem se
removessem as difficuldades que cn-
travam a exportação de tecidos, de cal-
çados, de sal c outros artigos, diffi-
ctildades essas que resultam não só-
mente do cticarccimcnto das matérias
primas como dos prováveis embaraços
que surgirão da cobrança dos imposto»
de consumo,

Tor fim, o.dr. Miguel Calmon agra-
déceu a acqiticscencia que o sr. Wen-
ccsláo dera á solicitação da Sociedade
relativamente aos desejos do .sr. M.
Faustino do Monte, que, por sua con-
ta, custeará as despesas decorrentes da
aprendizagem especial da cultura d<»
algodociro.

O sr. Wencesláo Braz tomou cru
considerações as siiggeslões da conuuis-
são, adcanlandn, depois dc referir-se
mui lisonjciramcnte aos serviços ria
sociedade, que o governo não podia
deixar de anplaudil-as fazendo exe-
cutar as conclusões da Conferência Al-
godoeira.

Disse mais que era isso uma necessi-
dade tanto maior quanto era preciso
que os organizadores desses verdadei-
ros. inquéritos que são as conferências,
se iiupuzcsscm á confiança dos inteícs-
sados para os futuros commcttiincntos
nesse sentido.

Fizeram parte dessa coiumissão' os
srs.: Miguel Calmon, Pereira Lima,
Osório dc Almeida, Augusto Ramos,
Cunha Vasco. Bernardo I.iclilenfels,
Trajano Medeiros, Costa Pinto, Leo-
poldo Teixeira Leite, Viclor Leivas,
Soares do Couio. Paulo de Frontin,
Hannibal Porto, Parreiras Horla. Car-
Ios Raulino c, Júlio 'Carvalho Borges
Junior. ...|

FORMICIOA 1'ASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
im todas as rasas de primeira ordem,

¦¦_•»-— - -

Só NA CASA P0KTl.Gi.ESI3 JOK'
Rua Assembléa, 40 — *c 

que se cn-
contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, 3$Soo.

A LANTERNA
AMAXIIÃ

¦**BS**^<
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A LANTERNA
S AM..XHA .

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
SCIENCIAS

Km. sua ultiina sessão plena, essa
agremiação scienlifica approvou porunanimidade de votos as duas propostas
seguintes:"Propomos que seja eleito sócio Be-
nemerito da Sociedade Brasileira dc
Sciencias o sr. prof. John C. llrauner,
presidente emérito da Stanford Univer-
sity, dos Estados Unidos.

jitlgamo-nos dispensados da apresen-
tação de uma longa documentação, aliás
fácil, porque não ha scientista brasi-
leiro que. possa ignorar os serviços
desse, eminente geólogo á Scicncia e
especialmente ao nosso paiz. Compa-
nheiro de Harlii c Dcrby, elle. os acom-
panhou nas suas excursões, visitas e
explorações a regiões diversas da nossa
Terra. Mais (arde, aqui fixando resi-
dencia, percorreu o llrasil de norte ao
sul, enchendo as revistas estrangeiras
c as publicações nacionaes dc preciosos
informes sobre a nossa geologia. São
scu: numero esses escriptos.

Acaba finalmente de editar uma Gco-
logia Elementar, que é 11111 livro ditl.-.-
ctico verdadeiramente com o caracter
dc um compêndio destinado á mocidade
brasileira. Oecupa eminente posição
enlre os sábios de renome mundial.
E' uma justa homenagem que a Socie-
dade lhe presta,

S. S. iS dc outubro dc 1016. —
Everardo Bacldieiiser, dr Adolpho Luiz,
Alberto I.ofgren, II. Aragão, Mario
Souza. Alberto Betim Paes Leme, Ar-
thur Moscs, J, Amaral, dr. C. Júlio
Lohmami; II. Morize, M. Amoroso
Costa, A. Menezes de Oliveira. Do-
iningos Fernandes da Costa, A. Childc,
Alix Corrêa Lemos, Alipio de Miranda
Ribeiro, prof. dr. Eunes dc Souza,
A. Costa Sampaio, J. Oscar Dio.vo,
Roqitctle Pinto, T. H. Lee.""Considerando que o cxmo. sr. d,-.
Paulo de Frontin prestou um grande
serviço á Sociedade pcrniittindo o s.u
íunccior.aiuento, com caracter per.na-nente, no edificio da Escola Püiy-
te cli nica';

Considerando que esse favor é tanto
mais importante quanto momento houve
cm que a vida da Sociedade pcriclitóu
pela difficuldade de «ede:

Considerando, além disso, que o sr.
dr. Paulo de Frontin é um brasileiro
bastante conhecido pelo seu valor como
homem dc Scicncia, propomos, nos ter-
mos dos arts. 14 c if, que ao m.smo
iihistre professor seja conferido o titulo
dc Sócio Rcv.cnwrito.

S. S. iõ de outubro dc ioif>. —
Everardo Backbeuser, II. Morize, Al-
lierto Betim Paes Leme, dr. C. Júlio
Lohmann, Arthur Moscs, Costa Lima.
H. Aragão. M. Amoroso Cosia. Mano
Souza, J. Amaral, A. Menezes dc 01:-
veira. A. Ciiil le, Domingos Fernandes
da Cosia, Alix Corrêa Lemos, Alipio
de M^iranda Ribeiro, prof. dr. F.nnes
de Souza, Ai^crin Sampaio, J. Ccsir
Diogo, Roqttelte Pinlo, Mario Saraiva,
T. II. Ue."

ÜM ESCÂNDALO NA ALTA
SOCIEDADE

_ O 2" delegado auxiliar esleve lionlem
as voltas com um desses factos quec/balam profundamente toda uma so-
ciedade, pelo anysteíio de que se cer-
cam e pela condição social dos perso-nagens nellcs envolvidos.

lí' o caso nue áquella autoridade,
pouco depois de chegar á sua reparti-
ção. foi procurada por um cavalheiro
muilo conhecido nesta capital, que re-
latou o raplo de unia sua filha, na
madrugada dc bontem, por um jovem,
que vestia a .forda dc voluntário de ma-
nobras. A.crcsccntava o nao afflicto
que conhecia o local onde se agasalha-
ra o casal de fugitivos. Queria apenas
o prestiaio da autoridades para appli-
car a lei o mais rapidamente possivel,casando os dois jovens, sem que o pu-.blico .tivesse conhecimento do csc.-n-
dalo.

A reportagem, porém, é oue não es-
teve pelos autos c acompanhou as di-
bgenc!as.

A senhorita Z. T„ procurada 110 Io-cal indicado por scu pae. não foi cn-
contrada. A policia, porém, de indj-
gapão cm indagação, conseguiu desço-
brir o paradeiro da menor.

M.lc. Z. T., por volta das S horas
da 'tarde, foi encontrada.

Estava ella cin um predio dc itmarua das mais. centraes desta cidade, es-condida debaixo de nina mesa.
Interrogada sobre o seu procedi-mento, ella explicou-se muito razoável-

nicnlc: 'Estava ali porque queria ser
a primeira carioca a ler a "Lanicrna",
que e^i.ircce^amanjiã.

a Bnjn -!.___,

UR353AS F.xamc completo,
25?: de sangue, .10$

DR. MAURIdO FRANÇA, da Facul-
dade de Medicina — Uruguayana, 33.

i«l 1» I ¦¦

O festival das Servas do Senhoi
Rcaliza-se boje, ás 4 horas, no Col-

legio da Immaciilada Conceição, á
praia de Botafogo, uma festa cm bene-
ficio da Associação das Servas do Se-
nbor, a qual íerá inicio por uma c;n-
ferencia pelo revmo. coneuo José. An-
tonio Gonçalves de Rezende, seguindo-
sc 11111 concerto, 110 qual tomarão parla
'•' ''«= atléticos de alio valor.

— » 11 • m. ¦

CENTRO COMMEECIO
E INDUSTRIA

Uma reunião sobre o
projectò de reforma

do serviço telephonico
Recebemos assignado pelo secretario

deste centro cópia do convite dirigido
para a grande reunião dc commercian-
tes que se realizará amanhã, ás ,; horas
da tarde:"Prezado consocio c amigo — \ re-
forma do serviço Iclephonico como pre-
tende a Lighl, tem alarmado o com-
mercio, segundo sc deprchende dos pro-
testos que vêm r.ppafcêendo pelos sens
órgãos de representação. A imprensa
os tem registrado e, por sua vez, se
mostra infensa nos pedidos daquella
companhia. O centro não podia ficar
indiffcrcnte deante da momentosa quês-
tão, por iss". a dír." "ia. aitendendo
á solicitação dc ':'"'¦;.' :"s. resolveu
convocar uma eu: iâo pr.,a n dia 30
do corrente, ás 3 horas da tarde.

E_icrar."Io ,pois, o vos?-) compareci-
mento, nara uma discussão ampla do
assumpto que tanto nos interessa, sub-
sevevo-o coivi ostinip. e c^re^o.—'Cüiif-oci'"
c ;inii?o., Narciso ISrsiija, s?_;rctario.**

O Centro trataria, cfiiialmentc, cc-in
a urgência que o caso requer, das mcfj
endorias entradas cm -ios-..", porto até
.11 de dezembro, proveniente de encom-
metidas anteriormente fciia.i, afim de
que não fiquem sujeitas ao augmentfll
da taxa ouro votada para 1917,.



O CASO DE MÃtfO CISO
/CòlfftliÒ BXISÀNHA.—[Uorníngo, 29 de Outubro de 191G 3

0 Supremo Tribunale o 'habeas-corpus"
para o general Caetano

._ #_ -_

O ministro André Cavalcanti,
relator ¦do feit&

Ainda uma vez, conforme noticia-
moi, interessou hontem ío Supremo
Tribunal Federal o caso político ds"Matto Grosso, como sc vae fazendo co-
nhecido o "liabeas-corpus" impetrado
novamente em favor do general Cac-
lano de Albuquerque.

Depois dn tiliiiua dcsisrc:ic a com-
intinicada da tribuna do mais elevado
«tribunal judiciário .brasileiro, pelo dr.
Astolpho de Rezende, signatário da pe-
tição, após haver solicitado adiamento
por lhe não ser possível obter im-
prcscindivel certidão e lh'a_ haverem
negado os ministros cm maioria, vol-
tou aquelle advogado a insistir no re-
curso, escudado no dispositivo expresso
da lei <|ite admitte a repetição do pe-
«dido, ainda mesmo sob os mesmos fun-
«lamentos, coisa que não suecede na
hypofhcsc, pois invoca argumentos c
razões novas,

A petição foi distribuída ao ministro
lAr.dró Cavalcanti, que a leu a seus
eollegiis, bem assim todos os documen-
ios que a instruem;

.''indo o relatório, como não assumis-
se .i tribuna o advogado , impetrante,
íoi pelo «presidente Hcrininio do Espi-
rito Santo determinado que proferisse
o seu voto.

S. cx. explica a sua altitude, quando
se julgou o ultimo "habeas-corpus" a
«favor da Assembléa de Alatto Grosso.
Diz que deu o seu voto a favor do"'liaíicas-còrpüs", porque as informa-
ções das autoridades estaduaes decla-
Miam que os deputados se adiavam
coagidos, cercados pela massa pópuiitr,
«pie exigia as suas renuncias.

Agora c o governador «que sc diz
ameaçado nor um processo movido pela
mesma Assembléa composta de juizes
suspeitos, porque são seus inimigos po-
iilicos,

Neslas condições, concede a ordem.
Obteve então a palavra o ministro

Oliveira Ribeiro, -relator do primeiro
pedido, que discursou longamente sobre
o assutnplò.

«As iiisj.ituiçõcs republicanas, a seu
ver, é que estão cm jogo, no Estado
d:: «Matto Grosso, e não a pessoa do
governador «Io listado...

Faz um detalhado histórico do caso
de i.Matto Grosso e invoca o ultimo
nccófdão, cm que foi relator o minis-•ir.i 'Mibielli, a favor da Assembléa,
onde está patente que o Tribunal con-
sidera legal esse processo dc que se
arreceia o paciente.

Fala do "habeas-cotituis" negado ao
paciente, para concluir da iiiipertiiicu-
cia desta mesma ordem, (pie, pela 5°
vez, é submcttida ao Tribunal, pelo
f.tcto de que marcha a tropa para fazer
cumprir a sentença a favor da Assem-
bléa.

O chefe *la nação, executando a sen-
tença do Supremo Tribunal, é o inter-
prelo supremo dessa mesma sentença.

Faz apologia franca da intervenção
armada, tecendo elogios aos gencraes,
esquecendo os conceitos centenas de
vezes expendidos uo nefasto quadrieii-
nio Hermes...

Tambem o Executivo agora não é o
simples executor de accórlláos, mas a
própria soberania nacional * cm acção...

Por sua vez, a imprensa é apaixo-
nada, mas um jornal que na oceasião
do julgamento do "caso da Joscpha"
era "uni pasquim de uni porluguc.' é
«hoje "o grande órgão da imprensa bra-
sileira".

15 assim por deante... De tal modo
«falou s. cx. (pie o próprio ministro pro-
curador da Republica, a quem desafiou,
uin dia, em plena sessão, viu-so na
contingência «de confortal-o com os
seus "muito bem".

Aclia que, concedido o "habeas-cor-
pus"', esse governador, amparado pelas
forças dc Cedro Celestino, entende, de
desrespeitar o necórdam deste Tribu-
nal, que garantiu a Assembléa, e a dis-
s.v.c á força.

Diz que respeita muito a Constitui-
«;ão Federal; mas, em face de taes sen-
tenças do Tribunal a favor dessa As-
sembléa, não pude deixar de considerar
uma comediu alcançar o paciente o"habeas-corpus" por seis votos, vindo
amanhã a Assembléa conseguir outro
pelo mesmo numero de votos.

Discute com o artigo 72, paragrapho
sa, da Constituição, qtle exige para a
concessão do "liabeas-corpus" a inimi-
nencia da coacção,

lí concilie: — o governador de Matto
Grosso não se acha coagido...

Ksse governador não se acha coagido.
File, o que tem feito é gracejar com
«> Tribunal: hontem disse não estar
coagido e desistir do "habeas-corpus";
liòjè diz o contrario, só porque o Tri-
litinal concedeu o "habeas-corpus" á
Assembléa.

Entende que a Assembléa é Tribunal
competente para esses processos, e a
suspeição não pôde scr imputada a
esse Corpo Legislativo, e sim a cada
um de seus membros, 110 processo respe-
eivo.

Concluindo, diz que, sen.lo origina-
ri", o Tribunal não pódc tomar conhe-
cimento do ''liabeas-corpus", e, quando
o tome, não pódc deixar de pedir in-
formações ao presidente da Republica,
que se diz ser o co-autor.

Propõe sejam submettidas ao tribu-
nal as duas preliminares.

Abre-se então a discussão nesse,ter-
reno, O primeiro a falar é o ministro
Guimarães Natal, que demonstra á evi-
dencia «pie nenhuma deltas tem funda-
immto.

o próprio Tribunal, na primeira ycz,
quasi unaniiiiemeiile rejeitou a prelimi-
nar de scr originário o "habeas-cor-

pus", isso porque prevaleciam as ra-
zões que tornavam inimiiienie o con-
straugimeiiln soffrido.

Ova, áquellas razões sobrcleva agora
. «•;. outra que é a força armada en-
vinda pelo governo da União,

Mas s. ex. diz que vae aproveitar
«siar com a palavra para dar o seu
voto de merilis, apreciando o , caso
apenas sob o seu aspecto jurídico c
Mão de faclo e moral.

I.Ü-J o sm voio.
O "(iiipeaclimeiu". tal como o con-

«.agrou a Constituição Federal «nos ar-
tiyos j,| c 54, não é 11111 processo e.v-
•.•lusivamelite político, destinado a di-
rimir os conflictos entre o executivo e
legislativo, pela privação do mandato
«lo chefe .lo executivo, quando a jui-'/o do legislativo, seja a sua perma-
r.cneia uo poder considerada contraria
aos interesses do Estado.

Di,-. que esse caracter excltisivameii-
'.-. político tornaria o instituto, iiiconi-
t«.'.livel com o rcgimen ; presidencial,
porque entregaria ao arbítrio do legis-
Jativo a estabilidade do executivo, o
•ptc caracteriza o rcgimen parlamentar,
ijue oí fundadores da Republica ex-
§ircssanicnte coiideinnarain. li' um pro-
«rsso lambem penal de accentuado ea-
racter judicial; primeiro porque só po-
«Jerá ser motivado pela perpetração, de
um crime, definido por lei anterior;
«segundo parque a pena a applicar"iiiipeiíclied" não é unicamente a de
•privação do cargo, mas também a da
incapacidade para exercer outro, (art.
.«\ paragrapho ,V' <!.i Constituição) :
«terceiro porque «i julgado pc!«j Senado
como tribunal de justiça, segundo os
lermos claros e expressos do paragra-
(Pho «i* do art. 3.; da Constituição. Af-
íirinaiido assim que o "enipcaclnucnt",
•egundo a Constituição Federal, é um
processo penal de caracter judicial,
«Pcryunia se os Estados o poderiam
•doptár. Responde, pcl.i affinnaíiva.
porque do contrario seria violado o
ativo 6j ,i0 nitsmo estatuto político.
jestringe, porém, essa competência aos
«wadoj, nos term«?9 do art. 34. para-
P"»pbo 13, quo declara da comueten-

cia privativa do Congresso Nacional
definir os crimes -e «ditar as penas. Os
Estados, «portanto, têm de circumscre-
ver sua acção no caso ao estabeleci-
mento das «normas a serem observadas
do processo e á organização do tribu-
nal, devendo ainda nessa organização
destacar, como o faz a «Constituição
Federal, o 'tribunal da instrucção e da
pronuncia do tribunal do julgamento.
Desenvolve considerações sobre essas
duas phases do processo, estudando o
indtitaito do "eiivpeachmcnt" em face
da legislação de todos os Estados, para
demorar-se mais aíteiuaineiilo no dc
Matto Grosso.

Continuando, diz o ministro Cuima-
rães Natal: "Reconhecer nos Eslados
autoridade e competência para definir
os casos de "inipeachnient é attri-
buir-lhes poder para estetnlel-o a fa-
ctos outros que não os até aqui pre-
vistos como crimes; é pcrmittir-liies a
elles, que já tanlo têm subvertido o
rcgimen, que em muito se 'transformou
em intolerável e brutal despotismo com
supprcssão dc todas as garantias, des-
naturem tambem esse instituto preser-
vativo da impunidade dos presidentes,
convertendo-o cm arma dc -prepotência
do Legislativo sobre o Executivo, de
tal modo irresistível que burlaria porcompleto o principio da independência
dos poderes, base da nossa organiza-
ção política. «E tudo issr com a mais
flagrante violação da Constituição —
artigos 15 e 34, paragraph'o 23.

^*i»5__|__í««!«'-^^

AS MANOBRAS
PO EXERCITO

O GENERAL GABINO
INSPECCIONA OS

ACAMPAMENTOS DA
3' DIVISÃO

O general Gabino Bezouro, comman-
dante da 3* divisão c"inspectòr da 5*
região, acompanhado do seu quartel-
general, visitou hontem os acanipamen-
tosdos corpos de que se compõe a di-
visão sob seu commando.

, S. cx., que assistiu a diversos exer-
çicios dc batalhões em ordem dispersa,
inspeccionou tambem os serviços auxi-
liares das brigadas e do 1° batalhão de
engenharia, que formou como unidade
subsidiada á divisão. -

Os voluntários incorporados ao 3" re-
gimento. fizeram hontem 11111 bello exer-
cicio, cuja idéa tactica consistiu, cm
resumo, em alaear o inimigo, que es-
tava desenvolvido na defesa de unia
posição de áecésso difficil.

As manobras foram executadas de
maneira satisfatória. Apezar da transi-
ção brusca experimentada pelos volun-
tarios, acostumados ao conforto do lar
c agora subordinados á disciplina mili-
tar, sujeitos ás contingências brim
árduas e inevitáveis de um-acampamen-
to, elles têm facilitado de modo lison-
jeiro a missão final dos seus instvu-
ctores, soffrendo com resignada abnega-
ção as torturas de exercícios em ter-
reno onde o toco de páo, o buraco e
a formiga são a mais séria preoccnpa-
ção nos momentos prementes de ene.')-
bellas marchas de approximação para
um ataque, isto para não falar na
cobra traiçoeira, que infesta todo o
campo c que é agora o unico inimigo
temido da soldadcscn.

Os voluntários têm feito rcgiilarmi.n-
te o serviço de patrulhamento, rece-
zando-se na vigilância, durante a
noite.

Hoje repousarão as forças, sendo os
acampamentos franqueados ás faihTias
dos officiaes c praças.

De ordem do ministro da Guerra,
desce hoje dei acampamento para o seu
quartel, um piquete do iu rcgiipento de
cavallaria, composto de 15 praças c um
official, afim dc acompanhar o cano
do ministro do Uruguay, por oceasiro
da apresentação dc suas crèdcnciaes,

Aprescntou-sc ao commandantc da tv
brigada de infanteria o 1° tenente me-
dico dr. Renato Ilutto Baptista, que
serve no forte de Copacabana. Durante
a ausência desse facultativo, fará o i.er-
viço medico naquclle forte o capitio
medico dr. Antônio dc Castro Pinto,
que serve em S. João,

m) » — I ¦

No município de Santa
Thereza

Q CASO DO ESPANCA-
MENTO E MORTE

DO VELHO. CARDOSO.
Recebemos a seguinte carta :"¦Exmo. sr. redactor do Correio da

Manhã, — Atténciosas saudações —
Por ordem do exmo. sr. dr. chefe de
Policia do Estado; o delegado dc Santa
Thereza abriu inquérito hoje. sobre' o
facto do espancamento do velho Car-
doso, e sua conseqüente morte. Foram
ouvidas cinco testemunhas indicadas
pelo sub-delegado de Taboas, autor do
espancamento.

Infelizmente segundo todas as proba-
bilidades, espera-se que tudo isso dará
em águas de barrclla. O caso do espan-
cameiito não foi apurado, não obstante
toda a população de Taboas o conhecer.
As testemunhas ouvi Ias 110 inquérito,
não o ignoram, porque aquclla aulori-
dade não fez disso inys.lçrio. As teste-
niunlias depuzerani apenas "sobre o que
lhes foi perguntado," e não sobre o que
sabiam I Ora, em toda a .parte; as tes-
temtinlias depõem sobre o que sabem...
e não se limitam a responder as per-
gtinlas que se lhes fazem. Nós já o dis-
semos uma vez que "lobo, não come
lobo; mas nem -por isso acreditamos
que o facto não seja apurado; é preciso
porém, que o inquérito seja feito por
uma autoridade superior. Fora dahi en-
tão sim, nada será apurado, consumai!-
do-se esse grande intentado, que teve
por protagonista uma autoridade dita"mantenedora da ordem". Ü «papel Ja
policia é mmito outro; não lia/lei que
lhe autorize a espancar impunemente a
ninguém. E, se esse facro não se apti-
rar, então, se ninguém em S. Thereza
terá que procurar mais .policia alguma;
c usar da justiça dc "Tafe," posta cm
pratica «por essa «policia com o velho
Cardoso I

«Affirtnani-nos que o sub-delegado não
compareceu ao inquérito: mas compa-
receu o i" supplente, de botas, esporas
e rebenque I •

Ivmfiiii, entregamos os revoltantes fa-
ctos dc Taboas, aonde a «policia castiga
os presos a "balas, rebenque c taponas"
ao critério do dr. chefe de 'Policia, em
quem muito confiamos, «para o des-
agravo da lei e dos direitos dos cida-
dãos calcados aos pés.

Pela publicação desta «missiva presta-
rão v. ex. grandes serviços a causa
dos oprimidos neste canto da terra flu-
ininciisc."

PROF. CARLOS FREITAS--Esp. Par-
tos. Mi Sras, vias urin. Untgy.ft 21,1 às 5.

•O ministro Gtiwtarãei/ Natal

E nem sc poderá dizer que taes pe-
r.gos sejam fantásticos porque na pro-
foria «fliiglaitcrrai, donde é o impeach-
ntént originado, e ' onde originaria-
mente foi um processo penal de natu-
reza judicial, desvirtuou-se com o
tempo, dando .'uin tal predomínio lio
parlamento, que gerou o systema de go-
verno parlamentar;

Não podendo assim definir os cri-
mes que dão logar ao impeacliincnl e
nem editar penas, que não sejam as
meramente disciplinarcs, não podem
tambem os Eslados sc afastar dos mol*
des da Constituição Federal no «esta-
beleçér o processo e organizar o Tri-
bunal, devendo separar o juizo da in-
strucção c da pronuncia do do julga-
mento,

A lei do Eslado de Matto Grosso,
em virtude da qual foi iniciado o pro-
cesso contra o paciente, viola o art. 34
paragrapho 23 da Constituição Fede-
ral definindo crimes c editando penas,
e o art, 63 afaslando-sc dos princi-
pios nclla estabelecidos com relação a
organização do Tribunal, ii', portanto
inconstitucional e inapplicavcl, eivando
de nullidade todo- o processo.

E tão evidente é essa nullidade que
a própria assembléa procurou, '.depois
dc instaurado o processo, alterar a re-
spectiva lei, como sc verifica dos do.
cumentos que instruem o pedido, infiin-
gindo ainda uma Jvez a Consiitiiição
art. 72 paragrapho 15, segundo o qual
ninguém será sentenciado senão por
autoridade competente em virtude da
lei anterior e na fôrma por cila rc-
guiada.

No curjo do processo a assembléa
matto-grossense tentou modificar a let
penal e a de organização do Tribunal
fclgajiy, reduzindo quanto a este a
maioria para o julgamento, que era de
2J3 da totalidade dos seus membros se-
gutido a lei anterior, a 3(3 dos dcpii-
tados presentes, o que diniinue as ga-
rantias do aceusado.

Como ficou, provado por documentos
juntos no ultimo "habeas-corpus" im*
petrado cm favor dos deputados remiu-
dantes foi esta ultima rdforma que
provocou, as manifestações hostis á
Assembléa e que levaram 16 depu-
tedos a renunciarem os seus mandatos.

E não é só. A Assembléa do lista-
do não pôde se constituir cm numero
legal paru o julgamento a vista das iu-
compatibilidades estabelecidas t-a «pro-
pria lei estadual e da suspeição daquel-
lcs de seus, membros que levantaram
forças sediciosas Icontra o presidente
e que tambem são impedidos nos ter-
mos do art. 131 do Regimento inter*
no, que manda applicar, o art. 61, do
Cod. do Proe. Criminal qne veda aos
inimigos capitães ou particularmente"interessados o julgamento obrigando-
os a daretn-sc de suspeitos, c quando
o não façam, assegurando ao aceusado
o direito' de recusal-os.

Mas em suspeição não incorrem só-
mente os, deputados que estiveram 011
estão dirigindo a insurreição contra o
presidente do Eslado, mas toda a As-
sembléa solidaria, 110 interesse de
aíaslal-o , do poder, porque só rceor-
re ao processo depois que pela in-
stirreição não o conseguira.

Essa suspeição é notória e o sr. mi-
nistro Pedro I.essa deixóu-a demons-
trada a toda evidencia, quando se dis-
cittiu o primeiro pedido de habeascor-
pus.

A Constituição Federal no art. 72,
paragrapho 16, assegura aos accu.-ados
11 imiti plena ¦defesa, com todos os
recursos e meios essenciaes a cila,

Haverá nada de mais essencial á de-
fesa do que o direito de recusar jui-
zes,, notoriamente suspeitos? Poder-
sc-á, em face desse dispositivo tão
claro, negar ao presidente de um Es-
tado, por sel-o, o direito de não ser
julgado por seus inimigos, direito que
a Constituição e as leis de todos os
tempos sempre asseguraram a todos os
cidadãos de um paiz organizado?

IV inquestionavelmente que não sc
pôde.

O .que vem dito era snfficiciitc para
fundamentar amplamente o meu
voto concedendo a ordem pedida, mas
convém observar ainda os factos ar-
ticttlados na denuncia, como se de-
monstrou no primeiro pedido, não
constituem ciimeis, JVão representando
o processo do pactétfte sinâo uma
fôrma de apparençia legal de deposi-
ção? Não lia assim justa causa para o
constrangimento.

Fsle é o asjieclo jurídico do pe-
dido.

As mesmas razões são eloquente-
mente repostas pelo sr. ministro Oli-
veria Kibeiro para justificar a con-
cessão de habeas corpus á Assembléa
de Matto Grosso, miütani mais forte
mente ainda para se conceder ao seu
presidente as mesmas garantias. O re-
gimeni republicano não periga somente
quando tima| ausembléa 'legislativa se
sente coacta._ periga tambem quando
uma asscinlilóa pretende afaslar do
poder sem razões legaes que o jnsii-
fiquem um presidente, como elle, elei-
lo pelo povo e que encontra 11111 tão
forte '.(apoio que o stthlevoit com as
armas na mão cm sua defeza.

«Afastado esse processo que, pelas
razões expostas, é tuna nionslruosida-
de jurídica, garantidos o legislativo e
o executivo no exercício das suas fim-
cções coiistitticionaes, estará restabe-
lecida a ordem jurídica 110 listado e
normalizada a sua vida política.

Fallou ainda o relator para mostrar
nuc a situação do itaciente é a mc.-.-
ma do começo senão peor: o minis-
tro Mibieli .para discutir as pretimi-
nares e votar por ellas e o ministro
I.essa que leu o seu voio anterior e
já publicado.

S. cx. mostra que o tribunal ainda
agora não conhece a situação dc Matto
liiosso.

As informações pedidas pelo tribu-.
nal para «pie viessem do próprio juiz
seccional não vieram nunca s.inão de
terceiros. . ,

Por isso vo'..! pelai informações ao
presidente da Republica.

O minislTO .Viveiros propõe que st?

FOOT BALL
E' a questão palpitante | Os médicos

discutem acaloradamente as vantagens
ou desvantagens desse violento sport.
Só o que não se discute é o valor e a
elegância de um temo de casemira
ingleza, fanlazia, sob medida, por
8o$ooo, na GUANABARA — R. da
Carioca, 34.

COBRANÇA A PA'0
Não pagaram, mas leva-

riam surra de tirar, couro e
cabello

Moradores á rua Coronel Pedro Al-
ves n. 34, na Praia Formosa, Daniel
de Barros, Francisca Carvalhaes c Ma-
ria Alberto, por alguns mezes "esque-
ceram" de que tinham de pagar o alu-
guel da casa a José da Silva Cardoso.

Um dia, lembrou-se elle da cobrança,
e, taes foram as ameaças -feitas, que a
trindade achou 'de melhor aviso mudar-
se para a rua Vidal de Ncgrejros 11. 63.

Nem por isso o Cardoso deixou o
pessoal na Santa Paz do Senhor, muito
ao contrario, não havia dia em que a
sua figura , deixasse de surgir, recla-
mando o dinheiro.

Afinal, hontem. cansou, e, certo de
que nada conseguiria, resolveu elle
cobrar-se por suas mãos, arniatlas de
nedoso cacete.

Foi entrando na casa dos outros e"desmanchando a madeira" nos costa-
•doa dc Carros, da Fríncisca e da
Maria.

Gritos dc soccorro, uni barulho de
todos os diabos, a ponto de chamar a
policia, que, comparecendo, aconselhou
que lavassem as feridas com água e
sal, ficando .1 espiar nor um ocnlo o"valente" Cardoso, quo dera ás de
Villa Diogo.

A COMMISSÃO ROCKFELLER

Os "scientistas "yan-
Kees" na Directoria

de Saude Publica
Os membros da delegação da Federa-

ção Rockfellér visitaram hontem a Dl-
rectoria Geral de Saude Public-ft

O general Williams Gorgas e seus
collegas da commissão seientifica ,que
ora visita o Brasil foram recebidos
pelos drs. Carlos Seidl, Graça Couto,
deelgados da Saude Publica, chefes de
serviço, inspectores sanitários, e outros
funecionarios daquella repartição.

Depois de uma cordial' palestra no
gabinete do director, os illustres visi-
tantes, convidados pelo dr. Carlos Seidl,
percorreram demoradamrnte todas as
secções da Directoria da Saude Pu-
blica — Inspeciona dc Prophylaxia,
Laboratório Bacteriológico, Museu de
Hygiene, secções deinographica, phar-
maceutica, etc.

Voltando em seguida ao gabinete do
director, o dr. Carlos Seidl agradeceu
a visita com que era honrada a repar-
lição que chefiava, saudando o general
Gorgas, na sua dupla qualidade de chefe
da commissão Rockfellér c de hygie-
iiistà eminente.

Retribuindo essa saudação, o general
Gorgas manifestou a excellente impres-
são que tem recebido relativamente aos
serviços sobre a saude publica 110
Brasil.

Salientou o acolhimento carinhoso
que tem sido dispensado, em nosso paiz,
não só a elle pessoalmente, como aos
seus companheiros de jornada scienti
fica. , .

Concluiu dizendo que a Fundação
Rockfellér espera todo o apoio do Bra-
sil para o desempenho da missão de
que foi incumbida. ,

Finda a visita á Directoria Geral da
Saude Publica, os nossos eminentes
hospedes dirigirani-.se para o palácio do
Cattete, onde foram rec-bidos pelo pre-
sidente da Republica,
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Diogenes

Monumento a Fernando Ma-
cMq

Na presença do governador de San-
ta Catharina e de representantes da
Sociedade de Geographia, será fundi-
do anianhã. ás 4 horas da 'tarde, na
¦Fundição Cavina, á rua Lins de Vas-
conceitos n.Si5, o monumento a Fer-
nando Machado.

NOVEMBRO VAE COMEÇAR...
E estamos preparados para deixal-o

assignalado na memória da nossa freguezia
como um mez de compras vantajosissimas
em toda a espécie de

Artigos para senhora»
para homem, e

«para creança

PARC ROYAL

OPTIIVIA CERVEJA
com pequena despesa
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A. delicia, dos píiUttd*xres» niívi*-»
exigentes!

UMA NOVA INSTITUIÇÃO

0 que já é e o que Yirá a ser o
Centro dos Guarda-livros

CASA ALVIM
Agencia de Loterias

Tagamenlo immcdiato
_Uui d» Assembléa 95

Teleph., 5683. C.
¦ >«-*¦¦>*»«

LIGA BRASILEIRA PRO-
GERMAHIA

A directoria da I.iga Brasileira Pró-
C.er.iiiania convida tolos os seus adhe-
rentes .1 comparecerem, no dia 17 de
novembro, ás 5 lioras da tarde, na sede
do I.yeeu Allemão. á rua S. José 11. S7,
sobrado, «para tratarem .da eleição da
nova directoria.

¦A nova direcçao ficará assim consti-
Vida: directoi', ipresidente, |.'|:c-piesi-'.iente, i" secretario, 2'' secretario, 1°
ihcsoureiro. 2° thesoiireiro. 1 archivista,
5 membros do conselho fiscal c 2 pro-
curadores.

A LANTERNA
]^________

NA KXS13ADA 1)11 BOTAVOGO

Revislu dns cmlnircaoõçs ãi\9
sucieilailti.s do remo

Uealiza-se hoje, ás g lioras da ma-
nhã, na enseada de Botafogo; a revista
das embarcações das sociedades do
remo, em homenagem ao almirante Ale-
xandritio de Alencar, ministro da Ma-
rintia.

S. cx. assistirá ao desfile dessas em-
barcãções, que lhe prestarão as devidas
continências, do Pavilhão dc Regatas,
na Praia de Botafogo.

mèm>
HOTEL GUANABARA

RUA DA LAPA, 1^3
Excellentes accomniodações para fami-

lia*i. Explcndiila vista para o m.ir., Com-
ptétamciiiC reformado c com inotiiliario mo-
demo. ('o.'iiilia dc Ia ordem. Situado 110
melhor ponto ila capital

Uma condemnaçâo por .moeda
íalsa

¦O dr. Raul Martins, juiz federal da
1" vara, condeiiinou hontem Seraphini
Vieira a Ires annos e quatro meses de
prisão, como responsável pela passa-
gem de notas falsas de duzentos mil
réis.

A LANTERNA
AMANHA

i. ¦>_¦¦¦« ¦
ASSOCIAÇÃO IHlASlliBIliA 1)K

ESTUDANTES

Unia conferência sobre expansão
econômica

O bacharelando Renato Segadas Vian-
na realizará na próxima terça-feira, ein
sessão da Associação Brasileira de Ks-
tudatites (Museu Commercial), uma in-
teressante conferência sobre a "Orien-

tação c o vehiculo primordial da Kx-
pansão Hconoinica".

A entrada é franca.

TOSSE*?Use
XAROPE DO BOSQUE

Pen.: Droir. Pacheco — Andradas. ts.

faça 11111
pressivo:

i" —
Anjos

cr-questionam bem claro

Onde está o juiz Aprigio dos

Onde está a Assembléa Esla-
doai ?

3" _ Se a Assembléa esta, funccio-
nando regularmente e se o juiz está
garantido pela força.

4" — Outras guaesquer informações
que o presidente entender de mandar
ao Tribunal.

Falou ainda o ministro Lacerda
para votar pelos esclarecimentos, pois
sempre entendeu que convém pedil-os
quando haja um juiz embora que se
manifeste necessitado deites.

Submettido o caso á votação foi
resolvido que .0 Supremo Tribunal
concedia o recurso do ii.iiic.Ji corpus,
para que o presidente da Ripublica o
esclarecesse acerca dos pontos do quês-
tionario. .

Isso para a sessão de sabbúao v:n-
douro.

Um commissarió aceusado por
uma menor

«A menor 'Maria doa Santos Silva
procurou o i° delegado auxiliar c apre-
sentou queixa eontra o coiiiinissario do
17" districto Guilherniiiio dos Santos,
aceusando-o de havel-a espancado. , «•

Dise a menor que, aléin dos mãos
tratos que recebera, recusou-se o com-
tnissario em questão, pagar-lhe os or-
denados em atrazo.

O dr. I.eon Ròiissóuliércs determinou
a abertura de um inquérito, que está
correndo pelo o" districto.

Pastas de couro
Para advogados, cobradores e niusi-

cos, só na Casa Dias 'Ribeiro, Uru-
günyana 138 — Kalbricantes. (S. 5525)

71) Temos sob medida pelos ul-
timos figurinos dc casemira
de côr, azul ou preto, Teci-
cidos Inglezes Old-England.
2-« — URUGUAYANA — 22

"HAUKAS-COKP-S"

Um juiz ameaçado de
ficar sem o cargo

•O dr, 'Eugênio de Moraes, juiz de di-
reito de 'Santa Maria «Magdalena, im-
petrou uma ordem de "¦habeas-corpus",
ao «Supremo Tribunal 'Federal, allegan-
do achar-se na inniiíiiencia dc soffer
constrangimento illcgul, visto ler a As-
sembléa do 'listado do 'Rio de Janeiro
pretendido votar uma lei supprimindo
aquclla comarca.

O Tribunal não tomou conhecimento
do pedido por ser oiiginario.

iíftnePO-fllim.rili^ios.^
¦ BONS E BARATOS ,i;

BEBEDEIRA PERIGOSA

Brigaram e uma Ieriu a outra
¦Meretrizcs ambas, Amélia Luiza lútr-

tado c Maria da Conceição entregam-se,
de quando em. quando, ao vicio da em-
briaguez.'Hontem, as duas brigaram num bo-
tequim da rua General, Câmara; Ame-
lia, armada de faca feriu a outro com
um golpe na testa,

A aggressora foi presa cm flagrante,
e autoada 110 3" districto, emquanto a
ferida recebia os soecorros da Assis-
tencia.

FII\|j||III\ 

coras, corações,

lliíiUUu ja,ri,s °cao,,c-
ItllIUUU 

|iots aitisticos á
preços razoáveis ¦—- CASA MUNIZ

* 71 — Ouvidor — 71 *
»*+ *m*m*

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do, Hospital da Misericórdia. Via* uri*
nanas, operações cm geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, nari» e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, «rof. da Faculdade de Medicina.
Consultório; ma Sete de Setembro n. 99.

(A 8iq.|1

Contra roubos e assaltos
DETECTOR ELECTRICO

Invenção recentemente approvada pelo
Club de Engenharia, vende-se era pe-
quenas prestações no edificio do Jornal
do Commcrcio, i° andar, sala 14, du»
12 ás 4. — VOLCHAN. & PAUIA.

Nuvem de gafanhotos
No trecho comprchendido entre Cam-

po Bello c o Nuclcò ltatiaya, 110 Es-
tado do Rio dc Janeiro, num perímetro
de oito kilometros, apparècéu ante-hou-
tem densa nuvem de gafanhotos, que
cobriu o espaço, durante quatro longas
lioras. . ,

O solo ficou coberto dos temíveis
destruidores, que uido arrazavaiu im-
penitentemente.

Caminhavam elles em dircecão ao
Norte, calculando-se que por segundo
passassem cerca de 80 bilhões, numa
aJtiirn de 500 metros.

Uifauhotp de pagode\,/ \

Os voluntários espiritosantenses
Esteve 110 Ministério da Guerra o

dr. .leionymo Monteiro, cx-governador
do Estado do Kspirito Santo, <|ue_^ de-
clarou ao general Caetano de Faria
haverem os voluiilari(os dc manobras
daquellc listado regressado dos exerci-
cios cm que tomaram parte nas filei-
ras do 5S" batalhão, de caçadores. O
dr, _Jero'iiymo Monteiro affirmou, por
essa oceasião, ao ministro da Guerra,
que os voluntários , espirito-santenses
trouxeram a melhor impressão de sua
estadia naquclla disciplinada unidade
da 4'"1 região, elogiando sem reservas,
não só a cordiaS camaradagem que
sempre .reinou entre subordinados e su.
periores, conto o exilo dos exeroicios
feitos.

frc«co_
com ovos,

diária-TALHARINS
mente fdliiièmlbs por GIORELLI & C».
A' venda cm seu armazém. RUA LAVRA*
DZO 18 e 20. Importadores dc gêneros
italianos, Telephone 3750", Central,

ARTIGOS PARA FINADOS"A BONINA"
X. 0.1977-It. 7 dc Setembro íl jj

_¦___—Bwaw—ówai ít.imtiwnKirviewmri**

UMA DISCUSSÃO l)M-l,OMA'rit!A
O inciilento entre o lutunl cliau-

celler argentino e seu
antecessor

Buenos Aires. 28 — (A. A.) —
Afim de refular as interpretações ma-
levolas, a que poderiam dar logar as
ultimas medidas tomadas pela chance!-
laria e as declarações feitas pelo «Ir.
Carlos Bccu, ministro das Relações
Exteriores, ao jornal La Vanguãrdia, o
dr. , José I.uiz Murattirc publica hoje,
no jornal La Nacion, unia extensa car-
ta, esclarecendo 03 aclos da sua adini-
nistração naquclla pasta.

O apparccimcnto ú'A Lanterna, o
novo jornal da noile que, so>b a dire-
cção cio deputado Costa Rego, cx-reda-
ctor desta foHia, deve iniciar sua oir-
culação amanhã, tem sido annunciaJo
por varias reclames originaes, todas de
effcito 110 seio das massas populares.

Uma dessas reclames, reveladoras
dc um espirito yankee, boliiu hontem
com os nervos e com o carrancismo
dos nossos agentes -da segurança j>u-
blica.

'Eelippe Miguel, uni conhecido rapa-
zola que. andu sempre inettido nas ro-
das jornalísticas,e thèatrites, um pobre
ãgeiiciiidor Ja vida que dá jielo appel-
lido de guerra de Said Martiff, eiiíir-
delou-sc iiuinas vestimentas caracteris-
licas. a representar, como os desenhos
pintara, o lendário typo do philosopho
Diogenes e caiu logo 110 desagrado do
guarda civil 11. 851;, que ás 5 horas da
tiiiüe rondava a rua Marechal Fio-
riano.

O nosso Argtis policial não esteve
com meias medidas. Foi logo ás do
cabo, dçtcndò o original reclamista.

Em vão o Sa'd MaruJlif tentou dis-
súiidir de seu intento o zeloso policial.

O que elle estava fazendo — disse o
Diogenes carioca de meiii tigella —
era uma coisa iuoffensiva: unia sim-,
pies reclame; nada t.hha dc offènsivò
á moral publica nem de attenlatoric. á
ord.in.

«Nada demoveu o 855, que, cioso de'
suas prerogativas de mantenedor da
ordem, querendo demonstrar sua ener-
gi?, quiz inesino levar o Maruff á de-
legacia do dislrieto.

— Ivile não ia assim no "cinbrullio'.'.
Isso de "reclame"', com aquellcs tra-
jo-s, assim mascarado, em epoca tão
d st ante do Carnaval, elle não englilia.
O gajo queria enganal-o, mas não ha-
via de conseguil-o. Aquillo tinha gato
encerrado. Qual Lanterna, nem meia
Lanterna! Um espirilo culto, como o
do deputado Costa Rego, não iria pu-blicar um jornal com o titulo Lanterna
nt' scculo da clectricidade. Com aquel-
Ia historia dc Lanterna, o Maruff não«liiivia de illudil-o; de umas "lampari-
nas" é que elle precisava, para não
querer enganar a autoridade.

,«E tanto fez, tanto teimou, tal escar-
céoifez que o Marulff teve mesmo de
ir á delegacia,

Foi logo solto.
Ü cominissario, um pouco mais "illti-

minado", que o seu subalterno, não
quiz, com a prisão do Mrfuff, apagar
da,"I,antcriia" a reclame original.¦lí lá se foi, lauipeiro e risonho, o
pobre reclamista, a proseguir na sua
missão de annunciaT aos quatro ventos
o apparccimento do novo vespertino.

'Nova c desagradável surpreza estava,
porém, reservada a Maltiff.

Indo para outro districto, tambem in-
correu na desconfiança e no desnggravo
de um outro guarda civil, que o picn-
deu á rua Vasco da Gama.

E lá se foi novamente para a dele-
gacia o mallògrado Maltiff,

'Novamente solto, voKbu elle a per-
correr as ruas da cidade, de lanterna'
áccesa, 110 topo dc um cajado, com as
suas vestes caraclerislicas, a' ver se
achava, não mais 11111 homem, como o outra'
famoso Diogenes d'antniiliu(, mas um
terceiro agente da segurança nue o de-
tivesse, atira honra c gloria da aotivi-
dade da nossa polic'a e para que a.
reclame, realçada, pela ¦ acção ignara
dos nossos invencíveis Sherloclis,
assumisse, pelo escândalo em publico, o
fim coilimado. fazer a mais intensa pro-
pagánda em tomo do novo diário que
amanhã 5«ppareccrá.

E eis como A Lanterna nasce, tendo
os seus passos iniciacs "illumiiiados"
por uma boa cstrclla, a auRurar-lhe dk«s
de popularidade e conseqüente prospe-
ridade...

mm»

A's idéas do senador João I.vru,
quanto á legalisação da profissão de
guarda-livros, determinaram um geslo
de todos os que luir.11.1111 no nosso
commercio 110 fundo dos escriptorios,
procurando pelo seu esforço diário e
pelo seu trabalho honesto e fatigan-
te, nobilitar unia classe que não leve
até hoje uma recompensa equivalente
á sua (jpdicação.

.tomaram-se logo -i.poz, a divulga-
ção dessas idéas, duas associações de
classe, uiqjldiadas mos 'conceitos emiti-
tidos pelo senador João Lyra,

Uma dellas, o Centro Nacional dos
Empregados em Escriptorio visa fins
mais elevados e rasoaveis, deseja a
adhcsão de todos os profisslionaes e
vae assim conseguindo elementos PO-
deiosos e fortes para a sua estabili-
dade.

Desejando leouhecer 'melhor o a' in-
tiiitos do novo centro procuramos o
sr. Francisco A. de Lacerda, presi*
dente da directoria provisória, para•tornar publico o valor dessa iniciati-
va. O sr. Lacerda, bastante conhecido
no nosso meio commercial, tem mili-
tado não só em nosso paiz como no'
estrangeiro), dirigindo eslabelecimenltos
c empresas na parte referente á con-
Habilidade, sendo portanto a pessoa
competente para falar sobre o ponto
que desejávamos.

Qual a idéa prinicipal que deter-
minou a fundação do Centro e quaes
os intuitos beneficentes de apoio 1110-
ral e material que são dispensado*
aos sócios?

A idéa que predominou para a
fundação do Centro, foi, sem duvida,
a necessidade de agremiação da elas-
se e estender sobre ella a protecção
que só as collecli.vidades podem ef fi-
cazmeiite proporcionar, cooperando
egualniente 110 sentido geral dc le-
var tambem ás demais classes, que
lhe deram origem, o contingente de

seu esforço. No manifesto que um
ipequcnr e.rui'0 de 

' 
disjlintos moços,

11 ./. <;,• Lacerda \I
•.fatiei

«Mosiruario da
CASA ALLEiMA DE S. PAULO

encontra-se á rua Theophilo üttoni nu-
mero SS, com

ARTHUR COELHO

O sr. Carlos Maximiliano atícndendo
ao que pediu o ministro da Marinha,
mandou elogiar a tripulação do reboca-
dor "Aquaiium", do Corpo de Bombci-
ros. pelos serviços prestados ao "scout"
"B.-.'hia", quando regressava do sul.

CIMENTOU!
Telephone 8B4, Centi-nl. —• Rua

Snntn Liiziii 202
— PAULO PASSOS & C. —

O ministro da Fazenda determinou
que volte a ter exercicio na sua repar-
tição o e° escripturario da« Inspcctoria
de Seguros, Alberto Lustosa Munhoz,
que se achava servindo na delegacia fis-
cal do Tliesouro. no Estado do Paraná.

Hygieníc Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidado da "Casa Ingleza"

UVA OUVIDOR 131

O ministro da Fczenda, por acto de
hontem, approvou o concurso de segun-
da entrancia reaiisado ua delegacia fis-
cal de Pernambuco c nomeou Manoel
Lconegi Pontes |iara« exercer o cargo de
escrivão da Collcctoria das Rendas Fe-
deraes de villa de S. Francisco, no Es-
tado da Bahia.

GKXF.BKA TYPO HOLLAXDKZ
dn 1'sinu S. Goiiçalo é a melhor
Deposito: ma dn Assembléa, 21

Tiveram ordem de passar os 200 te-
nentes niachihistas Fernando de Faria
Braga, do déstrdyer Sergipe para o des-
troyer í1/íi//o Grosso, e Anicetn de Sou-
za. deste navio para o vapor Carlos Go-
mes.

O 
problema «le mobiliar uma casa com
arte, conforto e modicidade foi re-
solvido pela firma LEANDRO

MAUTIXS & C, rua do Ouvidor 9.1
e 95 e nos antigos armazéns, rua dos
Ourives ns. 39 a 45.

O ministro do Interior declarou sem
effeito a nomeação do padre I.uiz Gon-
zaga de Souza, para inspeccionar o Ly-
ecu Piauhycnse, visto não ler acceitado
a nomeação.

Para exercer esse cargo. fo> hontem
nomeado • dr. Dciu-iu-ig Martins de
Sá.

-A Lanfèrna
Está marcado paia amanhã o appa-

recimento do novo jornal da noite
A LANTERNA, de direção do cx-
redactor do Correio da Manhã sr.
Costa Ucgo.

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

A LANTERNA
publicará 11111 emocionante folhetim-
romance de festejada autor francez.
Trará secções sport ivas com ns novi-
dades mais «palpitantes e uma bem
cuidada parle dedicada aos theatros.

Segunda-leiraj «pois, 113 7 horas, leiam

A Lanterna
O DR. ED. MAGALHÃES continua a

obter o melhor exito com o " Iladlum.'
na_ ulceras cünccroías *.¦ iíociiç.tj rebclii..
d_ pelle e iiiucüsa?, c a empregar trnta-
mento especial contra o arllintismo, «y-
phtlis e mori>'iúa, ilvfpeptia, iicurastheina
e doenças do peito, no seu consultório, á
rua 7 Setembro 11. 3ú. (J 5149)— » m •»*

que forinaiam a commissão fundadora,
e' não tinham programiua definido,
dirigiu á classe, declararam elles que
eram portadores de idéas indivíduaes
e não tinham programma definido.
Queria isso dizer que deixavam
ao alvitre dos que se congregassem a
tarefa de o oigaitisar, Era. pois ne-
ceasairio que ifllcuíciVos Valiosos, que
não faltam nos que milham nesse
ramo de actividade, ádlierissèin a esse
tcnlantcii; que sob a inspiração, da-
quellas idéas individuaes que tinham
por objècto: o estudo das questões
que" affeetam á classe ;i intervenção
na feitura das 'leis que digam respeito
á profissão; a manutenção de uni
serviço de informações para facilitar
aos associados a sua collocaçãò c
transferencia; a creação de escripto-
rios de tcchnica coninicicial nos mói-
des da.s .inodcrnas escefas; a vulga-
risatão «Je aonhcciiiieiwpsl profissio-
naes; a publicação de um jornal, bo-
lctim ou revista; a protecção aos so-
cios inválidos, bem como a suas viu-
vas ç orphãos; a creação de secção
especial ipiijrti auxilio, inadiáveis o
que e:n minha opinião, por si sós, re-
prcsciiUuii já 11:11 bello programiua,

fossem apresentadas como:
complemento «dessas boas intenções,
tendo sempre, como objectivo o bem
e o interesse geral dos associados.

E' o que se faz neste momento. A
commissão especial de organização dos
Estatutos, nomeada pela assembléa ge-
ral que se reuniu 110 dia 1° do corrente,
na Liga do Commercio, muito se tem
oecupado com o estudo dessas idéas e
outras, que estão sendo adaptadas á lei
orgânica da Sociedade, assim como da
organização de uma secção mutual, fa-
cultativa, sob moldes os mais liberaes
e de contribuição diminuta em propor-
ção aos vencimentos de cada um e rela-
liva a uni dia de ordenado mensal.

As idéas expciididas foram bem
acolhidas pela ciasse?

As adhesões c approvacão pelos

que, espontaneamente, c cm grande nu-i
mero, têm vindo se inscrever 110 nosso"Centro" asseguram, não resta duvida,
um pcrfèijo' acolhimento. A necessidade,
de ha muito, de um tal ciiipreliendiincn-i
to assim se manifesta determinando a
ftmeção associativa. A semenic que;
germina agora terá, naturalmente; que
passar por evoluções, que os mais com-,
pelentes sttggeriráo.

Qual a influencia que poderá viC
a ter o Centro no nosso commcrcio?

Os contadores, guarda-livros e to'*.'
dos que militam no nosso meio, cxer-i
cem, por via de regra, uma determinada'
influencia, visto que lhes cabe o pre-
paro e organização da parte tcchnica
dos negócios. Ninguém melhor «|uc estes
proíissionacs, está habilitado a einiiiir
opinião sobre as conveniências das me-,
didas e providencias que são exigidas
pela marcha e evolução do nosso meio
commercial em referencia ás reformas
e organização de leis apropriadas ao
seu progresso e defesa.

Assim, agreiniados e pelos meios fa'i
cultados pelo grêmio, dentro do seu
programma, em conimunidade de idéa^
todos esses pontos e outros que se rela*
cionem com o próprio movimento fi'
nanceiró, serão estudados com intere»
se c propostos aos poderes competen-
tes sob a suggestão do Centro, qui
actuará como parte elucidativa,, poi
meio de conferências cm sua sede, 3
que serão chamados, não só os que
delle fazem parte, assim lambem,'; os
que, alheios a elle, jornalistas, políticos
ou iutelleçtiiaes em evidencia, tambem
possam trazer o contingente de seus co.i
íiheciiiifiitos.

Qiutllto ao ensino profissional,
qual é a tendência que seguirá o CêiK
tro?

A verdadeira orientação: aquclla
que não eslá apenas subordinada á
tlieoria. Como sabe, todos quantos em-
pregam a sua actividade nas li.!«'.i de
um escriptorio, cm unia casa conimer-
ciai, em um ilanco, ou cstabeteeihieii-
tos congêneres (a escola elementar)]
tem já conseguido algum preparo, que
será enriquecido coni outros coiihêcH
mentos que o associado adquirirá cur*.
sando "os escriptorios tcchnicos noa
moldes das modernas escolas", o que
é do nosso programma. A facilidade
de obter assim conhecimentos mais
latos, como o direito coninieicial, o
marítimo, o nosso Código Coiuincrcial,
a economia política e outras sciencias

/ correlatas que serão o complemento de.
sua profissão, conseguirá a classe, comi
essa cooperação, elementos para a lor-.
inação de homens dc incontestável com*!
peteneia e que muito poderão influir;
nos destinos dos empreliendiiiieutos cm
que collaborain.

—« Que pensa das idéas do senado!
João Lyra?

A legalização da profissão de
guarda-livros é uma providencia com-'
piementar itilierente ás attribuições e'
responsabilidades de seu cargo, no
desempenho da alta missão de que é
elle investido. Tambem penso que ella!
"carece ter autoridade jurídica" e a'
regulamentação dessas funeções, que.
lhe asseguram a necessária garantia',;
qiiatitó á sua honorabilidade pessoal e
aspecto profissiòna), como affirma o
provecto senador, — augmentará, o seu
campo de acção c afastará os inexpe-
rientes e curiosos da especialidade; que!
dão logar a deploráveis "erros de of-
ficio" que são sempre de lastimáveis
conseqüências. No nosso meio exis-,
tem notáveis e competentes profissio-i
naes, sem os requisitos de um "diplo*.'
ma", que nada exprime, na actualida-
de, — dootinieiitos de liabiliiação gra-'
ciosos, dos quaes são portadores, quasi
sempre, os curiosos da especialidade,
subscriptores dos laudos apresentados
pelos advogados defensores da fallett-'
cias fraudulentas, — a falta daqucllas
providencias indicadas. Não devemos
levar á couta de falta de contadores)
hábeis, entre nós, as sinip5es «lenioll-
sirações dos balanços do nosso Tlie-í
soui'0, a que se allude o cmiiieutc sc-
nador, contradietories, de infoniiaçõéíi
incompletas, que nada significam -..bre
o ponto elucidativo do verdadeiro cs-
tado dás nossas finanças, O mais lia-!
bi! dos nossos contadores cm nada po-
deria contribuir para a modificação da-
quelle systema archaico, imperfeito, de
planilhas, synopses e modelos dos tem-
pos coloniaes, c que a incompetência ,
dos nossos legisladores e dirigentes, em
assumptos de contabilidade, não tem
permittido transformar. A concretiza-
ção das idi'as do honrado senador cabe
perfeitamente no nosso programnis
na parte referente "á «intervenção na
feitura das leis (pie digam «respeito •-»*
profissão", e tal sympathia desperta
ram no nosso meio, que o nosso Cen.
tro, interpretando o desejo de chisáfc
não se olvidou dc levar-lhe 05 sem
cumprimentos; em uni tclegramnia laiv
datorio, 110 dia de sua fundação.

*-!f_i

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSE' 72
M. GOMES DE ANDBADE

Canellas de osso
Compra-se grande ^quantidade; offcr-

Ias á caixa do Correio 11. 51.

COISAS DA ARMAVA

O pessoal da patromoria do Ar-
senal de Marinha está

sem alojamento
Solicito, como sóe ser o almirante

Alexandrino de Alencar, em sempre
attcmler aos vários assumptos de sua
administração, não se demorará em
prestar a sua attenção para um facto
que vem requerendo immediatás provi-
dencias.

Sc s. cx. tivesse oceasião de visitar
á noite, depois das 9 horas, a ponte da
patromoria do Arsenal de Marinha,
veria como o pessoal que ali serve e
tem dc estar á noite, sc acha sem alo-
janieiuo, impossibilitado de se aco-
llier contra as intempéries em noites
cortadas pelo vento e chuvas copiosns.

Accresce, que por uma nova disposi-
ção do vice-almirante Kiappc Rubim,
inspectòr do Arsenal dc Marinha, é
obrigado a ficar de serviço na dita
patromoria durante 36 horas a fio, o
que chega a scr um rigorisino por dc-
mais severo ' e que essa pobre gente,
aliás, não merece.

Estamos certos que o ministro da
Marinha não tem sciencia do que vi-
nios de apontar, pois, sem duvida, s.
ex. já teria dado as suas providencias
n0 sentido de cesear tudo itto M pa-
tromorj», ..

EMPREGADO INFIEL

Deu um prejuízo supe-
rior a 32 contos

Representante de importante casa de
perfumarias desta cidade procurou hon-
tem o 2" delegado auxiliar c apresentou
queixa contra o vendedor ambulante
Antônio Xavier, aceusando-o de ter rc-
çebidò contas diversas e embolsado a
respectiva importância.

Ao que sc diz, Xavier era vendedor
de varias casas e ás mesmas deu um

í.prejuízo superior a 3:: contos.
O inquérito sobre C9te caso será ini-

ciado anianhã. _ 

CASA"ATLAS 
'

A Companhia Ind. e Import. ATLAS
recebeu hontem tclegramnia de Porto
Alegre, annmiciando a inauguração
solennc de mais uma filial dessa Com-
panhia, que já conta 12 filiacs nos
principaes «Eslados do Urasil.

Amanhã «|o:ooo$ por íoíjooo. Rio
Grande. Vide a 9" pagina.

O "TENDER'' "CK.Uí.V"

Embarque du siiii tripularão
parn n Itulin

Seguem amanhã para a Itália, a bor-
do Oo paquete Tommaso dc Savoiu, os
officiaes. sub-offieiaes e praças que
vão servir 110 "tender" Ceara, construi-
do em Spezzia, na casa l'"iat San Gior-
gio. para a nossa Marinha de guerra.

Hontem. apresentaram-se ás altas au-
toridades navaes, por motivo dessa via-
gem, o capitão de fragata Heràçlitò da
Graça Aranha e o capitão-lencnte Fa-
bricio Moreira Caldas, conimandánle e
inimediato do referido "tender".

EM EXPOSIÇÃO
Xa Casa Le Mobilier.á rua Chile, 31,

o que ha de bello cm moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
menlo.

m>m-m>m*,

UNIÃO DE CARIDADE \
(Acaba de fundar-se nesla capital

uma associação, destinada a proteger os
pobres e bem assim a fundação de tuit
asylo para recolher todos os musicos
que se acharem em estado de pobreza.,

A associação, a cuja frente se eucori-'
traiu senhoras e scnhorilas da nossa so-'
ciedãde e que tomaram sobre seus bom-'
liros tamanha tarefa, já elegeu a sua
«primeira directoria, que é composta das
senhoras: «presidente, mlle. Kuth Si-
queira; 1* secretaria, mlle. Wanda
Rooms; 2' secretaria, mlle. Mercê lcs
Pereira; 1* ihrsouieira, «inlle. Déa
Lobo; _' thesoureiia, mlle. Conceição
llraga.

A associação, para alcançar o fim a
que se propoz, «pretende realizar diver-
sos festivaes, sendo o'primeiro 110 do-
mitigo, 5 de novembro, nos«* luxuosos
salões do Club de S, Christovão, fedi-
dos graciosamente por sua digna dire-
cloria.

Os pedidos de bilhetes têm sido gran*
dc, restando uni pequeno numero, qua
sc acham á venda nas casas dt musica
desta capital.

¦ >¦!!¦  —«
Dr. Doméque i™'/.'".de. •sv"'»"'"*«**.. ^ui.iv^uv (^ t/riiiorias, parto,e operações. Quitanda n — A's 3 lis. T.:
sSrz. C. (J 40J5)
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O numero 354 da lltuslracão Portit.
guesa está sendo distribuído; A tua-
gnifica revista, que ínantéin integro:
os seus créditos, insere bcllissimás gra-
vuras acerca «Ia guerra.

A LANTERNA
AMANHA

ESMOLAS
Pelo r rei? Ira rio n. 132 recebemos .1 qnam

ti-» dc .-.$»oo, para scr tlistriljuidá pelo.s p-t-
bres, soççorridos pelo "Correio ila Manliã".

t&Bmm 1

Desenho e Pintura
¦Estão abertas as matriculas. Curso

peio programiua da Escola «le Relhs
Artes. — Escola Remington. — Rua 7
do Setembro, 67.

¦i » «Mi » m
DR. REGO MONTEIRO. Mo!?, das se.'

nhor.á c düá oíhd*í, 7 de Sctcmlirn Si.
a 411--)

1'OLI'ÇIOA I:KI"(.'IAYA
A rciiiiiioia ilo ministro do interior

Montcvidéo, 2S — (A, A.1 — Con-
firma-se a renuncia do ministro do
Interior, <lr. Júlio de Muro, que foi
acceita pelo presidente da Republica,

I ét. Felicraao Viera. ¦""

iDauguração de «ma nova
padaria

O sr. Álvaro Dias de Mello inãiigur»
hoje, ao meio <Jia, a Padaria Ideal, á ru»

«S. Luiz Gonzaga n. 1:2.
I O novo estabelecimento está montada
• com os processos modernoj imroduz.doi
ipa 'pauificaçâo..
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O sorteio militar

O PROCESSO DE SUA
EXECUÇÃO NO

BRASIL
da

Os feriados nàcionaes
TAMBÉM A U. E. C. EN-

VIA UMA MENSA-
GEM AC CONGRESSO.

Como já noticiámos, o -Ministério
¦Guerra terminou os trabalhos .prepa-
latorios paraia execução do serviço rni-
altar obrigatório, no que depende da-
fiuclle departamento, devendo as 'tic-

mais autoridades concorrer para a noa
execução da lei, que pela ''Primeira vez
entra cm execução no.Brasil.

Levantada a estatística dos claros
existentes no Exercito até -á presente
«lata, e dos que provavelmente sc darão
até 31 de dezembro próximo, e que
eni conjunto sobem a 5.022, deu o
'Ministério da Guerra começo aos tra-
•balhos para a fixação dos contingentes
f|tie aos Estados c ao Districto I-ederal
cãbè fornecer. .. ..

Esses contingentes c'ortipucm-se tle
dois grupos, como determina o art. b
fio :resulainchtó para o alistamento e
sorteio. O primeiro grupo é constitui-
tio dc voluntários especiacs ou, na fal-
ta delles, cidadãos sorteados, destinan-
(lo-sc ao serviço puramente regional,
nnn Estados'1 onde estacionem corpos
Ue- infanieria. Elle ficou assim consti-
tíiitlò": ., ,-

Pará, to homens: Maranhão, 5.
Ceará 10; Pernambuco, "ra; Bahia;
it; .Kio de Janeiro, 9; Minas Geraes,
o; • Districto 'Federal, 127; Matto Cros-
so, 10; S. Paulo, 16; Santa Cathari-
11:1.-21. c-',.Rio Gratide-do Sul,. 71.

Esses números são -uma limitada per-
contagem dos claros existentes nos cor-
pos estacionados nos mesmos Estados,
iparcentagem calculada de fôrma ¦ que
não fiquem desorganizadas as unidades
,1o Exercito, com a exclusão dos vo-
luntnrios especiacs, ile accordo com o
disposto uo art. 9 do regulamento do
sorteio.

O segundo grupo c formado por vo-
Itinlarios dc dois annos ou, na falta
tlellcs. cidadãos sorteados, os fíuáes
servirão "um anuo" na infanteria . e
"dois" nas oulras armas. Ficou assim
discriminado; ," ''Amazonas, 

32 homens; Para, 14-1,1
.Maranhão, 96; Piauhy, 341 Ceara,
160; Kio Grande do Norte, 21,: Para-
iiyba, 39: Pernambuco, 283; Alagoas,
74; Sergipe, 35: Bahia, 438; Espirito
Santo*/ 2.11 Kio de Janeiro, 2*70; Minas
Gcfaes; 423; Districto Federal. 3S6;
Matto Grosso, 206; Goyaz, 24; S: fi'H
lo. .467; Paraná, 356; Santa Cathari-
na. 2S1, e Rio Grande do Sul, i.75°;

Para preenchimento dos claros será
aberto o voluntariado em'toda a 'Ue-
pública, de t" a 30 de novembro pro:
.ximo, até ao montante dos grupos fi-
xados-aos dif (crentes "Estados. Se o
numero dos voluntários que se apre-
isentarem para o segundo grupo for,
cm cada Estado, stifficicnte para_ o
¦preenchimento-'dos claros, não se fará
o-sorteio nos mesmos Estados. -Na-
fiuclles, porém, em que o voluntariado
não bastar, serão sorteados cidadãos
ãtu completar o numero fixado para
os dois grupos.

iAs coinmunicações sobre os contin-
pentes que os Estados devem formar,
na forma do artigo 87 da'Constituição,
foram feitas aos presidentes e gover-
il.-idorcs, não só dircctamcule pelo Mi-
nisterio da Guerra, como por intcriue-
ilio do ministro do Interior.

Muitos dos governos estaduacs ja
rcsooíidcram ao 'telegraimna d'o niinis-
tro da Guerra, fixando o 'contingente,
e todos asseguraram sem auxilio para a
fiel execução da lei.

 mm* tm * mu 
OS CLAROS DO EXERCITO

Os contingentes qne devem for-
necér os estados

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
dó Iiilerior, comniunicoti ao seu collc-
1:1 da Guerra que iá 'foram reiiié.ttidas
lios presidentes e governadores dos Es-
lados e ao prefeito municipal dcsla ca-
pilai copias dos avisos daquelle niinis-
terio fixando os contingentes que de-
vit-.i fornecei* para o preenchimento
dos claros do Exercito, na conforiiiida-
dc tia lei de fixação de forças c tio -c-
gulaiucnlo liara o alistaííionto c sorteio
militar.

Pelo prefeito, foi hontem dispensado
a pedido, do lo.ir.ar dc coadjuvante do
ensino, Dulciilio Pimentel.

As grandes
chantages

QUERIA OBTER DI-"NHEIRO 
EMBRU-

LUANDO O COMPRA-
DOR DOS SEUS

PREDIOS
lia muitos dias já que a policia li-

nha conhecimento de uma grande
cliatiiage, praticada por Bernardo vas-
concellos, residente á rua iNery Pi-
nheiro. . . , I

O caso tivera o seu mino na vizinha I
cidade de Nictheroy, onde chegou ale 1
a o 'foro. 1

Trala-se do seguinte: |
ti sr, 'Vasconcellos, proprietário de

ti.-is predios, passou procuração, na ca-1
idopittil fluminense, a um adi-O;

o falso nome de João Araujo, para
casai' Bernardo Vasconcellos por cau- j
s:i tle falta de pagamento de uma pro-1
missoria de 40 contos, entregando ao-
advogado a loira cm questão. i

Km oulro tabellião, passou nnv.i pro-1
curação, com o seu verdadeiro nome.
a um outro -advogado, para defender
Bernardo Vasconcelos, na acção pro-
posta por João dc Araújo,

t) advogado de Vasconcellos, inicia-
da a acção, verificou ser a promissória
falsa, mas os peritos nomeados para o
exame da mesma affirinaram ser legi-
tinia a letra do eiidossanlc;

Chegando o caso an juizo (Ia Ia vara.
condcninou esle Bernardo a pagar •">
João de Araujo a importância da lc-
tra. ira isto justamente o que dose-
java o protagonista deste caso, para
poder agit*.

Possuidor dc dois predios, Bernardo .
Vasconcellos aniiunciou-os :i venda, ap- j
parecendo logo um comprador, que os
adquiriu por 6o contos. ¦

\o dia inimedialo ao da cseriplura, I
Ilernorilo procurou o advogado de
João dc Araujo", dizendo-lhe saberj
.im- "Bernardo Vasconcellos" possuía
dois predios, sendo então pedida a pc-
nhora dos mesmos, para o pagamento!
tle unia promissória de 40 contos.

Ao ter conhecimento disto o compra-;
dor dos predios constituiu advogado o
.Ir. Figueira de Mello, que tratou de 1•!!•!''• ... I

Ko decorrer da acção. vcrificQii-se-j
o plano de Bernardo de Vasconcellos, 1
nuc foi então proniinciailo pc!o crime
th- cstcMionafó,

liontem, o 2" delegado auxiliar roce-1

-A União dos Empregados no Com-
mercio desta capital enviou ao Lon-
gresso Nacional a seguinte-mensagem,
a propósito do projecto de lei reduzin-
do o numero dos feriado» nàcionaes:

"Exnios. »*srs. membros -do - Longres-
so Nacional. . _
-A União-dos Empregados do Com-

mercio do «io <le Janeiro, em nome dc
seus associados, dirige-se aos. dignos
representantes da nação, ipedijoo Te-
«jeitosamente venia para ponderar o
"o"projecto 

de lei ora em discussão,
eliminando em sua quasi totalidade os
feriados inaciomies, não pode['merecer
a approvação- do Congresso Nacional,
apezar de todo o acatamento devido as
considerações apresentadas pelo seu
autor, o cxmo. sr. dr. Pedro Gonçal-
ves Moacyr. distineto e operoso depu-
tado pelo Estado do 'Rio. .,

Vozes autorizadas elevaram-se ja üo
seio desse corpo legislativo, protestan-
do vchciiicntcmcnle contra a supprcs-
são de datas memoráveis da nossa na-
cionaiidade, coiumcmoradas durante 26
annos de regimen republicano, sob o
fundamento — assás surprchendente —
de se dar combate á ociosidade nas re-
Iparlições .publicas c no commercio,
conseqüência singular dos decretos 155
B dc 14 de janeiro de 1S90, e n. 3.
de 28 de fevereiro dc 1S91, que as con-
sagraram cm nosso calendário cívico.

Oradores brilhantes nessa illustre
asscmbléa já demonstraram de tini
modo irrefutável o effeito moral
desastroso de semelhante medida ca
necessidade da conservação dessas da-
tas, que relembram' nosso passado, cur-
to mas honroso, bem como os feitos
memoráveis dos heróes cujos nomes
refulgem ao sol da nossa historia.

Sobre esse ponto de vista nada ha
mais a 'debater. . ,

Cumpre-nos, porem, chamar msislen-
leniente .a esclarecida attenção-de vv.
eex. para o faclo de não ter sido a
questão dos feriados nacionacs enca-
.rada debaixo dc outros aspectos que
apresenla e que se revestem :de uim ca-
raclei- dc oxcepcional importância.

'E' dc. todos sabido o quanto são dc-
feituosos e antiquados -os.mcthodos mu-
da cm vigor 110 nosso meio commer-
ciai, cuja rotina e atrazo só-agora leu-
dem -a desapparccer, -aliás, com tuna
morosidade desesperadora.

A falta-de leis especiacsf-sobre rela-
ções entre patrões n empregados, Tcgu-
lamentação do trabalho, descanso se-
manai c outros asstuuplos importantes,
tem concorrido bastante para esse la-
nicntavel eslado de coisas, fazendo com
que a mtícidade brasileira, .se conser-
viisse arredada das profissões com-
merciaes e -induslriaes, plicnomeno este
que absolutamente não sc reproduz cm
parte alguma do mundo civilizado.

Na verdade, leis municipaes elabora-
das ultimamente não só aqui, como cm
quasi todo o território da Republica,
tem procurado extirpar abusis consHc-
raveis c corrigir de certo modo a fal-
ta dc uma legislação geral, que regule
a matéria, mas, apezar disso, ainda
perduram muitos hábitos incompatíveis
com a época actual e o gráo de
adeaiilamcnlo a que chegamos, restan-
do muita coisa a fazer.

•A classe -que representamos e que
por nosso intermédio se dirige á pre-
scitça do poder legislativo, solicitando
sua benevolência, moureja dc sol a
sol, desde 1° dc janeiro a.31 de. dc-
zembro, sob um clima tropical e debi-
litante, sem absolutamente ler direito

 como nos demais paizes tle intensa
vida commercial—a um periodo animal
de férias para refazer a energia des-
pendida num trabalho rcconhccidamcn-
te cxhaustivo. Ora. o projecto sub-
mcllitlo á approvação do Congresso
Nacional, não pôde merecer applausos,
pois vem acabar com um- certo numero
de dias de descanso, que constituem,
por assim dizer, unia substituição, cm-
bora muito insiifficienle, daquelle sen-
sato costume de oulras (erras.

lAccresce ainda • uma circltmstançia
que bastante influirá, estamos certos,
cm vosso espirito patriótico c esclarc-
cido. .

O estado bastante sombrio da nossa
situação econômica e financeira, aggra-
vado por causas externas dc uma ina-
neira aterradora, obrigará fatalmente o
governo a tomar providencias de. fôrma
ii não augmenlar e, quiçá, reduzir con-
sidcravelmciite o numero de funecio-
narios a serviço da Nação. E essa 1110-
cidade brasileira virá forçosamente
para a carreira commercial c indus-
Irial: estes dois ramos de aclividade
humana, resentidos cm nosso meio da
falia de leis e garantias que ns animem,
e do apoio e estimulo dos poderes pu-
blicos, c que por isso só a elles recor-

1 rem os que não encontram oulros rc-
i cursos. Dahi a grande affluencia aos
' cargos ptiblicos 'que todos observam

apavorados!
E' de fácil comprchensão, srs. mem-

ljros do Congresso, a situação. creada
pelo eslado nclt.nl dc coisas c a neces-
sidado aliás, já ha muito sentida, de

de animar essa mocidade c
aclividade iiaqiiillo que

fonte de riqueza da nossa

FULMINADA PELA DOR 1

Morreu ao saber da
morte do esposo

Ante-hontem, houve a .noticia doloro-
isa de um desastre dc que foi victima
:o operário Jayme Ignacio Torres, que,
uno momento em t)ne trabalhava, na»
obras de uma casá-xla rua Bnrão de São
Velix, caiu de um andaime, cucontran-
do a morte instantânea. O scu craneo
fora idespcdáçádo ide encontro ao cal-
.çamento-^arrua.

Com -essa «morte horrível, era uma
•viuva desolada,-eram seis filhinhos que
ficavam .na "orphandade. .

Na casinha m. 80 ida rua Floriano,
na «stação.de-D. data a noite de ante-
liontem -foi rodaide apprehensões, .de ter.
riveis apprehensões. Jayme í Ignacio
Torres habitualmente chegava cedo a
casa, logo «depois de terminar o traba-
lho. Ali o aguardavam sua mulher e fi-
lliinhos, que:o -recebiam á porta com
satisfação, -entre risos e carinhos, sua.
visando-lhe assim a" vida de difíicul-.
dades c amarguras, de constantes traba-
lhos mal remunerados.

Essa scena 'encantadora repetia-se
assim, 'todos as tardes, á chegada do
operário.

Honrem, o triste fim que teve Jayme
veiu dar motivos a appreheiisões, que
eram aliás justificadas.

Cada hora que 
'se passava — e eram

longas as horas — ciam os scffrimeii-
tos auei redobravam e a vista da esposa
extremosa alongava-se pela rua mal illu-
minada, por onde devia vir o ente an-
ciosamente esperado. Essa aiiciedáde
ccmmunicava-se aos entesinhos que não
podiam, é certo, experimentar as mes-
mas apprehensões c os mesmos receios,

Tenha sempre na memória
a TORRE DO TOMBO vende ternos de Casemiras
sob medida a 55$, 60$ e 651000.

204 Rua Sete de Setembro 204, Janto á Praça
TiTadentes. Telephone 5576 C

Os sports
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A COHRIDA DE HOJE

mas sentiam a falta daquelle que todas
as thrdes lhes trazia ttm abraço, um
beijo e mil palavras de carinho.

Foi, pois,-uma-noite, dc terríveis, de
dolorosis3imas - apprehensões, -c por ve-
zes d. Agtieda Maria Lima Torres, a
esposa de Jayme, teve fortes crises de
pranto. . ,

Hontem pela manhã, alguém foi a
casa de d. Agueda, levar-lhe a triste
nova da desastrada morte de scu es.
poso.

A pobre senhora ouvia horrorisada a
triste revelação. A' proporção que o
informante a ia pondo ao corrente da
desastrada morte de seu esposo, a des-
ditosa senhora ia mudando de physiono-
mia, dominada pela dor terrível c an-
tes que o informante acabasse de por-
ménorizar o lamentável desastre, d.
Agueda, soltando um -grito lancinante,
caiu como fulminada por um raio.

Diversas pessoas da visinliança soecor-
reram e procuraram prestar assistência

á pobre senhora, nada sendo possível
fazer. D, Agueda havia fallccido, ven-
cida pela dói- que lhe causara a horri-
vel revelação.

A policia do 20° districto foi infor-
n:ada desse trilissimo facto e á casa da
rua Floriano n. So compareceu o com-
missario de serviço na delegacia, que
providenciou-oara que o cadáver de d.
Agueda fosse removido para o necrole-
rio, afim de ser autopsiado.

— Ficam na orphandade, como acima
dissemos, seis creanças, filhos do casal.
Maria, a mais velha, conta iÇ annos
dc cdadejiseguciii-se depois Alzira, com
14; Antônio, com 12; Ayres, com 10 *,
Álvaro com dois annos c João que ape-
nas conta sete tnezM ¦:

Dessas infelizes creança { 'as duas
mais velhas já ajudavam seus paes, pois
que trabalhavam cm casa de uma fami-
lia cm Villa Isabel, e o menor An-
tonio também começava a aprender o
officio dc seu pae.

Pessoas amigas da família o que cs-
tiveram na casa da rua Floriano, pe-
utilizadas com a emocionante oceor-
rencia, tomaram a seu cargo a pro-
tecção dos desdilosos orphãos, que as-
sim dc uma hora para outra se viram
privados dos entes mais caros, que tra-
bnlhavam para lhes darem uma vida
de relativo conforto, com sacrifícios
que eram compensados por 11111 viver
até então feliz c que o destino tão
brusca c tristemente mudou,

ao tas ,,..e»

Os prognósticos do "Correio"

Para a corrida que hoje sc realiza no
hippodromo do Itamaraty, de cujo.pro-
gramma faz parte o grande prêmio"Internacional'.', prova que .pronietle
ser interessante, pois reúne quatro dos
melhores pãrèilieiròs que aclualiiicntc
correm em nossas pistas, todos eni cx-
cellente estado de treino, indicamos aos
nossos leitores os seguintes -prognos-
ticos:

Espoleta — Dictadura —
Sicilia — Bliss — (.23)
Insígnia — L. Catiniiig -
lielle Angevine — Aragon
Marvellous — G. Spano ¦
Paraná — M. Chirsto — (25)
Sultão — Pierrot — (13)
Francia — Pistachio — (25)'

:'.: IU ;-,:
JOOlCEV-CLUll

AIXDA O JOGO FLUMINENSE-
FLAMENGO

(24)
- (13)
— (34)

(23).

O progranuna tia corrida tio dia
5 tle novembro

Para a corrida dc domingo próximo,
da qual fazem parle o grande prêmio"Prado 'Fluminense" 

e o clássico "Cria-
dores", já estão organizados os seguiu-
tes parcos:"Grande Prêmio Prado Fluminense?
— 1.720 metros — 6:ooo$ooo — 1'qt'i-
to, Mont Roíigc, Estigia, Salpicon, -Li-
beral, Flor do Campo, Pooii Pooh, GI11-.
diador, Santa Rosa, Pirque, Giiayaiiiú,
Frenético, Araucania, Castilla c Darda-
tiellos,"Clássico Criadores" — 1.600, mc-
tros — 4:ooo?oon — Artilheiro, Duque,
Alittl, Cruzeiro. Guayamú, Fagulha, Flé-
cha, Ziláh, Porto Alegre, Petronio,
Husar, Hebe, Hurrah, Hucrla,- Hyo-
vàv.í, lllelvctia; Hygéa c Hortcnsiai

Pareô "Dr. Phclippe 'Caldas" —
1.450 metros — 1 :.íoo?ooo — Hucrta,
Gragoátá, Dictadura, Icebcrg, Dynaniiie
c Tritiinplio.

Parco "Dr. Paula Machado" —
1.450 meiros — 1 :5(io$ooo — .Miss
Florence, Guerreiro, Majestic, Bliss,
Lady Pcriclcs; Sieilia c Espanador.

Parco "Rapliacl de Barros" —1.600
metros — 1 :soo*?ooo — Buenos Aires,
Alida, Aragon, Rcvisor, Hclios, Patrono,
Vollaire, Velhinha, Miss Linda e My
Heart.

Parco "Induslria Pastoril" — 1.000
metros — 1.5Ó0Í000 — Saniaritano,
Cangiissú, Cascalho, Gragoátá, Trinta-
phn e lísiilletê'.

Para complemento do programma, a
direetoria dc corridas resolveu chamar
inscripções para dois parcos complc-
nientares!

As inscripções serão encerradas ama-
nliã, segunda-feira, ás 4 i|2 da tarde.

A 1ÁNTERHA
AMANHA

FOOTBALL

i
VIDA

RHUM
II1

¦DE -

ErnestoSouza
Com lodo,

Giyccrina e Hypo-
phospltitos de Cal-

cio e Sódio"
BRONCH1TES,

Astlmia, Tuber-
culose pulmonar

Racliiüsino
T0N5C0 PODEROSO

QílílíiilSOSE,-l.0ilsfeçG1l'l
TQgmmg^fiamwmmgM i woi*»i Mjrtwu_m_3

V-idliiclhcroy tini pedido de
dn iicctis.ndo, sciulo o nicsnío
jk Io sr. O.oriò dc Almeida, (jui
aprcAnlar ao chefe de policia
y.inliíi cítladc.

A LANTERNA
AMANHÃ

«r»»jT*r*J>JíBg>***» CBBW

ACADEMIA DE ALTOS ESTUDOS

A regência da carteira
tle direito civil

Reassumindo, na nroxim.i Icrç.vifei-
r.i, o dr. Alfredo Brrnar.les da Silva,
n siia cadeira tle D:reilo Civil, na Aca-
tlcniia de Altos ilistijilos, deixou hon-
lem a regência interina dessa matéria
o tir. -Artliur Pinto da Rocha, que foi
alvo dc significativa manifestação dc
npreço por parto dc todo> o' alurnubs,

¦ » a» « — 
UMA GRANDE ESPERTEZA

ãt;

|; historia de uns moveis e è
f nm.a nota promissória

"f 'Noticiámos, não ba muito tempo, a
iqucixa que o sr. XI. Gomes dc Andra-
d ¦ apresentou an 2" delegado auxiliar
cnnlra Anna Amélia de Faria Koch.i e
seu esposo Adelino Roclia.

¦Ambos compraram daquelle cava-
llifiró, siiccessor da firma Andrade &
Martins, da rua da Carioca 11. 6?. mo-
veis, na iinpOTSmc a do ;:¦> contos.
aSsignanrlo loiras venciveis cm -princi-
rios do cada mez. Succede. porém, que
Adelino Rocha, falsificou uma letra de
i6:S?4$o'o6i dando destino ignorado
nos moveis, que o advogado José For-
tuna fez esconder.

'Descoberta a chanlcgc. foi. o
d.nuneiailo á policia, que ms
logo o inquérito respectivo.

ÍPcIos depoimentos tomados, ficou 1 f.-
patente a criminalidade dos necti=a'dos.
dependendo a terminação do inquérito
-ipenas do exame da promissória falsa.

encaminhar,
empregar sua

com j constituo a
pai ria.

Srs. congressistas.
Os episódios sangremos, que presen-

temente se desenrolam na Europa, cuio
fim ainda não se pódc prever, abalando

nuuído inteiro, viersen arrancar-nos,
da apathia em une estávamos mergulha-
dos, obrigando-nos a cuidar com .li
maior presteza do sério problema «.^
defesa naeioiial, na previsão de pnssi-
veis acontecimentos. A execução ilo sor-
teii. militar, tarefa na verdade não mm-
to fácil, em vista* da relutância sempre
encontrada, e sempre protelada pela
nossa tradicional indiífcrcnça e descaso,
(ornou-se uma necessidade -inadiável.I
Coube ao illustre militar dc reconheci-
da competência c iiiexcedivél .palriotis-
mo, que com lauta proficiência c bn-
Ihanlisnío dirige actualmente .t pasta dif
Guerra, a gloria de operar uma verda-
deira transformação cm nossos costu-
mes. acabando com antigos c invetera-
dos' preconceitos c aversões ridículas
injustificáveis, registrando dessa, forma
cm sua 'bclla fé dc officio mais . .ttn'
relevante c extraordinário serviço á sua'
Pátria. Com raro tino e -habilidade sou-

Mie nppcllar para 05 sentimentos nobrp
I da mocidade brasileira; coiiyencciidò-a a
j cumprir um dos mais sagrados devores.
i O serviço niiliiar. esse espantalho . dc

outros tempos, eiilliusinsmott, abaixo-
liou os espíritos. Moços, representando

j todas as classes, correm prcssurosòs a
se offercccr para o manejo (Ias ar-

I mas. Em todo o território da Republi-
i ca resurgem as antigas linhas de. tiro

e uma nova' era se inicia, graças á ni-
lida comprclielisão, que vamos lendo da
negligencia o. abandono em que lemos
vivido alé auor.a.

Os empregados do commercio, rnlre-
gues desde manhã alé ao Por. do sol
aos pesados afíazercs dc iima vida mui-
lo laboriosa, somente aos doiuingos e
feriados, dias em que ficam de lado as
duras prececupações da luta pela çxis-
tencia, acham-se livres para reunir-se
cm tomo do pavilhão auri-vcfdc. iunto
a seus camaradas das demais classes
sociaes, afim de receber a educação.ei-
viça- 11:1 verdadeira escola da disciplina,
do sentimento da Pátria, e obediência
ás leis. especlaculo grandioso nunca
visto no Brasil! Restringir, pois. o nu-
mero destes dias de fobia, iá tão limi-
lados, traria como resultado prejudicar
bastante lodo esse trabalho (lc recons-
trucção nacional, iniciado de um modo
tão proiiiettcdor, annullar cm grande
parte t.-.-ntos esforços empregados para
-manter sempre o cnthusisamo e a de-
tlicaçáo por unia causa nobre, elevada,
sacrosanla': PKOMOV1CR A GRANDE-
/.A DA PÁTRIA BRASILEIRA.

Cuiiío.la-nos a- certeza de nue vv.
rxas. pesarão bem as reflexões nuc
lemos a honra de expor-vos. Mais alto

1 do qtte u"S porém, falam a má iiuprcs»
são causada cm toda' a população, os

! protestos c a opposição que vae encon-
I tr.indri o projecto em volação.. o. qtte

não (leve causar surpreza, oois julga-
; mos evidentemente bem demonstrados

o-; praves inconvenientes, qne advirão
1 do su.".* approvação.

Rio de Ianeiro. 26 de outubro de
ioiíí.

Pela "União dos Empregados do Com-
inercío do í<in dc Janeiro:

Alfredo Teixeira, nresidente.
Adelino Arsenio Pc.lroso. 1" s-rere-

OS FACTOS CRAVES.

Ainda o caso da morto suspeita
na Santa Casa

O CAMPEONATO DO IUO DE
JANEIRO

O grande eifeontro ,tle lioje, entre
o Elamengo e o Ilotafogo'.;

RcaÜ7t!-5c hoje, no campo do O. U. do
I-llaniengo, campeão dc 1014-101=. o impor-
imite encontro de camncounlo entro o Club
local c o UotafoRo líootbiill-Club.

Ao c.iutrario do que foi .-propalado lion-
(cm essa prova sc realizará. nr.;> oliítante
o 1'liunengo ler tido a iniciação tle inlial-n.

¦ cm virtude do fallccimenlo do seu sócio.; Or-
I laudo Wallos. . .
I O Botafogo Pootball-CIub. solicitado pelo

seu cniulo.de nuiiiias dcsiiorlivas, aciiiusce-
r.i nobre c iinincdiiitaiuciitc na t.ransfercn-
cia. -

Mas esla não foi eousiiif.inaila cm virtu-
dc dc, pelos 'regulamentos da Liga. não ser
mais tempo liara isso.

O regulamento dc football exige quo o
ncilido dc adiamento seja feito com, a au-
tccedcncin iiiinima de 72 horas devendo a
coníniissão dc fQOllwJI pronunciar-se sohrc o
liciliiln com a nnieccdcncln de -iS horas.

Não pôde. 'ínatcrialinoiile, s-r .ctuiipatlo
esle dispositivo, razão nela uilal foi. lliultl ¦)
accordo havido cnlrc os dois crânios:

De maneira nuc a prova vae cfiectuar-so
dc conforinidiidu com a tabeliã, 110 il.ia.flc
lioje. no bello campo do Hniiicneo n rua
1'avsandi'i. ,

li' dc prover uma notável concorrência,
vii.i a contenda proineite ser das mais çmo-•ionnntcs. ,

lím resumo são os seuiiinlcs os loiios u<
lioje; cm iodas us divisões o cm todas, as
C'.Priii'tiiV(i 

divisão — Vlamcnyo "versus"
Botafogo — No campo du run Paysanilu
Laranjeiras'."ltcícrccs — Primeiros "tmni
l-'onlrs do S. Cliriotovnn A. (..

Rcprcscnl.-iiitc — Audrew Procter, uo
BãtiKti A. C. -,' versus" Batnm — ?>o cam-

Prefeito Serzcdcllo. cm Villa

Sylvio

Ainda liontem. continuavam .-.. circular
boatos a respeito do caso da morte de
Maria Dolores; 11a Santa Casa, morte
que, ao que se diz. foi motivada por
uma queda, depois de uma brutal ag-
gressão dc que teria sido victima a
desdiiòsa senhora.

Na Santa Cisa havia grande, empe-
nho em abafar esse caso que pódc alé
não ter sido criminoso, mas quo. pelo
menos é suspeito" dado o empenho da
administração daquelle estabelecimento
em occnltar itudo.

Honleni pela manhã, eslcve no bos-
pilai o sr. Roberto Brrce. administra-1 ru
dor do necrotério ilo Serviço Medico
Legal, afim ile fazer um confronto il.a
"papelelo" com o officio que foi tliti-
gido ao necrotério, acompanhando o
cadáver de Maria Dolores.

O cadáver tle Maria Dolores foi liou-
tem autopsiado pelo .dr. Diogeues San:-
paio, que alé á ultima hora não havia
remei lido o respectivo laudo.

Talvez haja mesmo algum empenha
cm que isto fique oceulto, o que certo
não se conseguirá, uma vez que o caso
é p*riwc, ç 0% médicos do necrotério
não léin o mesmo interesse do pessoal
da administração da Santa Casa.

ul HB.lr.

Amlaràh;
no tli rua
Isabel."Uc refe cs"
fnno Caninos
PnrhuT.rroro,

— Primeiros "leanis". AI-
Eopumlos "tcams". Rubens

aihhos do S. CliristovãoAÇ.
Keprcso.itante — Antônio Laso, do Sao

Cbriflovãn A. C, „ _
leguiida divisão — Carioca "versus lal-

tele'-- Xo campo da Estrada D. Uslori-
na na Cavei, sciulo "t-feree" o sr. Joaquim
l-'lorcs. <lo Villa ls-ilu-l I-' Ç- ,,

Guanabara "versus" Palmeiras-;No- cam-
pn (l,i Pluiiiinetisc !•'. C... a rua Guanabara,
em Laranjeiras. .... ,, „ .„„

7."Kcícri:cs" — Primeiros "tcams', Toa-
¦mim'ferreira dos Saiitns; ECirundos-.leanis
Toaqúlin Marques lillio, ambos do b

Terceira divVão -- Tcar.iliv "versus. P
i.-nlinn — Nn campo do Botnfneo 'l'. C...

C.cntr.tl Scveriaiio. cm llotafoço,
Refcrccs" — Primeiros "tiunis ,

nio 'lc Carvalho do Kiver I;,. L.:
:!os "tcams", Carlos Alberto Coelho,
C. llrasil. . ,. , ,."versus \nsco da v.anií,

ln S. Cliristovão A. ('¦_
l-iciuíra (le Jlcllo cm í

Pli-
FCÇUtl-
do S.

_- No
á rua
Clnis-

Unia questão technica
A trilha do urs'—'omação dos nossos pre-

.tados collegas -d'0 Imparcial, que defende-
ram o aeto errado do iitiz da partida l-'lu-
niinense.Maniengo, concluiu, pelo scu syste-
ma rápido, cm nasar o diòlomá dc ignoran.
lcs aos que, como nós. humildes cominen-
tadores dessas coisas -desportivas, sem pos-
suimo3 cartas britaiuiicas de competência
— como o sr. Bussford — dcclaráiuos não
estnr alisolulaiiiciilc de accordo com o. texto
e espirito das resras do "nssociatiotí" ndo-
ntados pela Líkíi. o javorcccr-Sc um partido
infraclor com falia nue esto co.mnctta.

Não entramos no aspecto que os collegas
chamam o aspeclo histórico. Vamos ao ns-
pcjto mioi'íi7 »' teckúicÓ da questão, segundok.HÍnda as suas palavras

Não discutimos, lambem, a integridade do
juiz sr. Guilherme Wiile. .lá à. dissemos:
s.s. possuc dotes dc lioticstidmie authen-
ticos, sendo o.-SOa caracter, :i sua intesrída-
de indiseutiveis. Fomos dos primeiros a
prestar essa .loinenaKcm ao difíso st>ort<nan,
no que, aliás, anuamos sem lazer íavur
ncnliiiin.

Slas um juiz por mais perfeito que;seja,
em-puas qualidades moraes, não esti impe-
dido dc errar.

Ai de nós sc o contrario firmasse norma.
Imaginem uni indivíduo dc . principies probi-
dosos tel-os dccrubatlos por eiro dc ta-
boada 1

— "lira. o Fulano ! Ndo me fales nesse
sujeito 1 !¦!' um ladrão: imagina você que
liontem elle disse que -4 vezes dois são
45 !.,."'.Não; 

o nrfrÜmwito dá honorabilidade da
autoridade que presidio o cuconiro não sof-
fre o menor repitro em contrario.

Portanto', subscrevemos o conceito, elevado
em quo n têm os competentes confrades, .

O aspecto moral e tccltnicò !
Declaram tacs 'collegas, sem uma certa

ironia c vèlieiucncin usada alhures, antes
movidos por unia convicção de inconfundível
imparcialidade — no que só lia ícliciinl-c-s
— declaram nuc o juiz andou bem avisado
porque revogou uma ordem de pcnalty-bicli"cm virtude dc tt-r notado inobservância tias
condições 

' estabelecidas nelas resras offi-
ciaes fidoptádas nela Metropolitana, ns quacs
taxativamente ordenam que "outro penatty
saia batido coiivcniciitemento quando "qual-
quer" daquollas condições deixe dc ser cum-
mida".

K acerescenta:**K>sas cont!i(;õc5 s^o n<- sepuintes:
n) o pcuàlty será balido no ponto mar-

. c.iilo; .... ,
b) a bola será batida nara frente;
c) "nenhum" ioeador deverá estar dentro

da área de iS iarilus, a não ser o.oouí-
Isecper e o iogador ouc tirara penatty:

¦ d) o lióai-kccpcr nâo poderá avançar alei
da linha dc eo«l;

ei finalmente, não importara ouc os jo-
ca-dores estejam alraz ou não du bola. con-
tanto que se "conservem" íóra da arca dc
iS iarilas."

Ii s. 9. finaliza a sua nnalysc. no terreno
moral e teelinico, concitnndo os partidários
apaixonados — como nós. nor exemplo —
"u /)i«li'0*' que, no ca'o cm questão i'"o
liluve transgressão do disposto naquclle tre-
cho". ¦ . , , ,

Ora. pela lição que nos foi dada. sixnpre
•mc se infringir a regra do penally, o juiz
taxativamente (vejam bem: < taxativamente)
tem que oi'Jciiar novo pciiattv-kin:

Não obstante, as rceras ofucincs "essa
mesma Liga tráciu latiientavclincnte o scu
defensor.

Dizem ellas: ... ,
«io; _ O iuiz deve deixar dc conceder

am pcnàltykick sc elle considerar vniitai >-
fo nara o lado offoudi.lo nroseoui.r. no toso.

"a": Quando ile mu pcualtv-kick resulta
um ffonl,-'• este não nódc ser aiimillinlo, mui-
to embora ícníin havido iníracçfio dn regra
pelo lado aue 

'defendei" . 
. .

Ouc horror 1 Então sem sempre o itiiz. Ç
obrigado a mandar tirar novo pcualty-kia
havendo infriicção da reern 1

Ora abi temos um conlbcto serio cn re
as ro;'i'as da Iraducçãn Belfnrt (- as dÇS
collegas. A ordem lo.rali™ foi desancada
lijiiiiicnie c emu effeitos mortaes.

As disposições do jogo devciu ser segui-
das cem as rtjslriccões oue .o bom-senso e

'a Ima lógica nconsclhaiu. ,
IV clr.ro que nunca uma. punição ao "/-

iensor pódc tmiiir o ófitiididól
O coimiciiilio il" "ssocintlon exige que

fp não beneficie um nartido nor falta que
osle pratique. ¦ .;' ,.-'.'. ,

O mal .dos confrades foi o ile citar a
recra cm lltcsc c não nrocurnr ir alem
'delia; chegar ás restricções adiuiuidas lc-
Dhlmc.iici ,. „„,„

Um iuiz que não soubesse ammcar. com
eensciencia. as retiras seria unia autorula-
¦de iicrnicinsa ao ilcsnorlo. .

No caso da prlcia l'liiiiiiiiciisc-1'lamcnço.
havendo um iosndor do Plaiiicimo nifriiiEitlo
n rngra do penaitv c tendo sido ordenado ."
I:ick da pcnaliilaile, esla ordem so poderia
ser revogada na bvnotllcsc da infrocçiio. ter
aproveitado ao offcnsor. Ora. o 1'liiiniiicn.
so teve contra o scu rem»: a) o pctialty-
klcit: b) a falta dc um adversário. Mesmo
lutando cimtrn os dois iinnecillos. o qmit-
Pccpcr fluminense defendeu-se com exilo ti'.'
ambas. . ... f Un

Assim, era licito nn iuiz auxiliar os f.illo-
sos c prejudicar as victimas da falia olfc-
rc.--cn.lo aquelles uma nova onnorluiiiiliidc «c
acc'\o: O nue clhcs nòz. cm coniliçõcs dc mc-
recer um lal nrcinio ? Irrecusnvelmcstc, a
pratica dessa Infraccilol .

As desculpas idos vários silvos dc apito do
iuiz c improcedente. O juiz nnila uma vez
para que sc tire a falta. e. an fazcl-o c por-
nuc iulgou, depois dc ler verificado a coi-
locação dos jogadores, o memento azado pa-
rn isso. i t

Tinlia que. depoi?. eine.r-Pe a
isto v, considrrar :i> iufracçÕes dc
com o nuc dissemos acima.

V, afiora ?
Não nos conto"ftirá, dc certd o coilc.c*^

na seguinte compre-lienfãn da lei: —
Se quando ôe um ticnalty-kick resulta um

coal. este não pódc ser rirnullado muito
embora ttciha havido infrnecão da rc.cra pe-
In lado iine o ií>'ieudt': it*sa faclo quando
dc um pcnnlty-kick não resulta um çoal este
inpiu^.-e^n não pódc ser íisnuUui.n. muito
embora tenha havido infiacçáo d nregra pelo
1 ;'!*i oue nttica, tSo esta não é a boa doutrina... ?

Podemos ir, nnrem mais I on tro _ c do-
monstrar nns companheiros de nfíicio que
cfitunopct) discordam, como é s^^rndo e^e
devor do jui* nuc taxativamente não \ pódc
considerar faltas que beneficiem a infra-
ctores,

Quer ver ?
A recra 17. oue trata <!íssc inosmo ça-

huioso pcmiilykicl: rc^a: "No caso dc in-
íracção inlCMcional da recra (.1. íhlhtds,

liras, etc), -dentro da arca d.i penali-

da Associação dos Empregados no
Commercio, no dia 27 de outubro, so-
bre a defesa nacional. c«n„»

Officios da- Metropolitana dc opons
Athleticos c do ;Aero-Clüb'Brasileiro,
cbmmúnicinao a .eleição das respeeti-
vas novas direcionas.

Telegrammas do sr. Amelio Py, pe-
dindo que seja! informado a Associação
Ururruaya- de Football se ..a Liga bpor-
tiva RioJGrandense está filiada a J.*ede-
ração -Brasileira de Sports.

Telegramma da Liga Para-ense ae
Football, communicaiido que nomeou
seus representantes, no impedimento
doseffectivos, os drs. hmmaiiuel bodrij
e Luiz Martins Rocha.

Officios da Federação Brasileira de
Football, de São Paulo, e da Associa-
ção Paulista de .Sports Athleticos. sobre
a unificação do "sport" em Sao 1 aulo.

O dr. Mario Pollo apresentou
uma proposta de regulamentação da lei
sobre os festivaes em beneficio da 1*.
B. S. e da aviação nacional.

O Conselho mandou lançar em
acla um voto de agradecimento pelos
muitos serviços prestados ao sport na-
cional pelos drs. Álvaro Zátnilh e An-
tonio iMendes de Oliveira Castro e os
sentimentos do mesmo Conselho, por sc
ver privado do concurso de tão emi-
nçntes "sportsmen". •Foi approvada unanimemente a íi-
liação pedida, por intermédio da Fede-
ração Brasileira das Sociedades do
Remo, pela Federação -Paraense das
Sports Náuticos, com sede em Belém
(Tara);Pelo secretario foi feita a expo-
sição dos trahalhos realizados até ago-
ra para a- unificação do sport no Esta-
do de 'S. Paulo, lendo a importante
correspoiidecia trocada entre ai*. B,
S. e as entidades sporlivas paulistas, a
A. P.-S. A. c a F. B..F

O conselho foi inteirado do esla-
do cm que se acham as combinações
para a realização da prova snorliv». a
qual eslá destinada a "Taça Rio Br-an-
co". ,

O Conselho deu poderes a mesa
para convocar, nesta capital, uma con-
ferencia entre representantes, munidos
tle plenos poderes, da Associação lau-
lista de Sports Athleticos, da Federa-
ção Brasileira de Football de.S. lau-
lo e da Federação Brasileira de
Sporls, afim de realizar dcfinitivameii-
te os allos intuitos sportivos contidos
nas bases para a unificação, do sport
nacional dc ei de junho ultimo.

A presidência annuncioufiue será
convocada nova sessão extraordinária
para hoje, ás S i|ã horas da noite, pa-
ra se proceder á eleição do prcsideinc
da Federação.

f.t (A tS
ICEKERG ELEVEN X ATiDION

TEAM
Tiiiicia.se hoic, ás o horas, n verdadeira

vida do primeiro dos "tcams" aci-ma, com
um arrochado "míitch", cm que terá por
scu aiilagonisla o bravo -Álbum '1 cam. .

O que mais vae concorrer para a im-
porlancia desta .partida c. alem de se nclia.
rem ambos os adversários bem ensaiados,
a razão dc ser esta partida praticada sob
rn auspícios dc unia regra menos pesada
ilo quo a do " football nssociation .

Não são ndmittidos os trancos.
Eis os "tcams" :
Ioelierg: — Maxiniino: Braulio ii", nrau.

lio ¦"*: Sylvio a" Ciintlintio, Peruando ; Os-
c.-.r. Triucu, ItuiiRria, David, Sylvio .2";

C.a'lo, ¦'Kdgnrd. Armando. Polis I.mz 1
•Affonso, Ncnê, José; João, Dourado; l'e-
rcí. — Albion.

* $ *S
CLUB DE HEGAT.VS DO

PLA5IEXGO
O "matcli" Planicngo-Bot-afoeo será rcali-

z.ido hoic, no campo da rua Paysándu'.
O dircclor dc sporls terreslrcs pede o

cr.nip.ircciinentn de todos os iogadores (lo
i" e 2" "tcams", á i c ás 2 lioras da tar-
de. mo referido campo do Club de Rega-
tor do Flamengo, onde sc realizara o
"niatch".

tH !;! iS
ARTES OVFIOiOS V. C. X ES-

PERANOA P. C.
Realiza-se hoic um bello " niatch" nmis-

loso entre as "equipes" acima, no "groimd"
:1o segundo, na cílação da IPicdadc.

PELOTA

Centro dos Car teiros
O QUE -SE PASSOU NA

ULTIMA SESSÃO
lí» -¦¦{«:

cm

C.

regras,
accordo

FRONTÃO NICTHEROY
'Esla casa de sport basco tia visinha

cidade realiza hoje mais um especia-
culo do emocionante jogo da pelota..

A ftmeção começará ao .meio dia.
São muito apreciáveis os progressos que
lem obtido o nacional Nilo, tendo chega-
do a altura dos velhos campeões Ilcrmc-
negildn e Solozabal. l,eia,ni o aiinuncio
publicado noiilra sccção

MELISSO, llill-ívli

GcRVAO

ANIZ

_DE-

Ernesto Souza
Inappetencia,

lát KiliH, Má: Cigitlllu.
Dores ds Calitça,

Ficada -la-rjnisBtsdo.
TJrinas Turvas,

Pi!pihí*i!i dt Coraü*.
TÔNICO DO SYSTEMA

NERVOSO

Em sessão do conselho, reuniu-se
:csta associação, sob a presidência do
,sr. Balthazar de Castro, secretariado
.pelos srs, Arthiir P.-„de Jesus e Mel-
chiades Dormund. Lida a acta da m-
tinia sessão, foi jal •irnesina approvada.
sem debate. Antes >dc:.proceder á . lei-
tura do -expediente,''o sr. Artliur de
Jesus, i° secretario, comnumica ter .as-
.sumido a secretaria, visto ter terini-
nado a licença que solicitara, e apro-
veitava o ensejo para agradecer ao
presidente as palavras externadas -quan-
do deferiu o seu pedido, passando a
ler o seguinte expediente: officio da
R. A. S. M. "D. Luiz I, para o Cen
tro se fazer representar na sessão ma-
gna de seu anniversario, oceorrido em
19 do andante, o secretario informa ler
representado o Centro nesta sotcnni-
dade; idem do sr. Pereira Costa, pc-
dindo o apoio do Centro para um cs-
pectaculo que pretende levar a effeito,
em .beneficio de .ttm grupo de artistas
e dedicado ás sociedades Caixa A. dos
G. Postaes e ao Centro dos Carteiros,
ás quacs reverterá determinada quantia
em beneficio dos cofres sociaes, da
renda liquida.

Ordc.11 do dia: submcttido a dis-
cussão o assumpto do officio supra, o
sr. Artliur dc Jesus pede a palavra c
diz que, tendo sido procurado pelo sr.
Cuslro Lopes, a mandado do sr. Leo-
poldo de Mattos, s. s. lhe expoz as
idéas do actor Pereira da Costa, pois
acreditava que o Centro, levando-a a
effeito, muito lucraria.

Sobre .0 mesmo assúpto fala o sr.
Gustavo Vogel, que diz saber ter sido
a idéa primitiva unicamente quanto á
C. A. dos lí. Postaes. no entanto, ha
dias, achando-se na sede daquella. as-
sociação, em oceasião <iuc prcséntcjv si*
achavam o vice-presidente c o sr. Cas-
tro Lopes, foi por aquelle lembrado o
nome do Centro dos Carteiros para to-
mar parte nesta iniciativa, c, s. s.. in-
vocando o cargo que exerço neste Cen-
Iro, disse contar com os meus esfor-
:ços cm prol dessa causa.

O sr. Artliur de Jesus, usando da
palavra, faz sentir a conveniência . de
uma solução maduramente discutida,
pois o Centro, acceitando a incumben-
cia, assumirá grande responsabilidade;
-propõe, pois, a convocação de umavre-
união extraordinária do conselho, afim
de que todos os conselheiros compareçam,
'o que hoje não o fizeram, talvez em
vista do riiáo tempo, para ser íomada
uma resolução cri"*íriosa.

O sr. Vogel usa da palavra- e diz
apoiar1 a idéa do 1° secretario, propon-
do. como addendo, seja tambcm con-
vidado o sr. Pereira da Costa, para
que s. s. exponha as bases da sua pro-
posta, para o Centro resolver se deve
ou não acceilar a mesma.

O presidente diz que ainda uma vez
tem de reclamar contra a falia dc com-
parecimento dos conselheiros ás .ses-
soes, e que' esse descaso priva dò se
tomar resoluções definitivas, como a do
presente caso; é verdade que o conse-
iho está funceionando legalmente, po-
réin, a medida do i° secretario é cabi-
vel, porque impede, se 'for* tomada
qualquer resolução, as declarações de
votos, sempre apresentadas -nestis con-
dições. INão havendo quem discuta a
proposta e additivo, o presidente da
por encerrada, c, stibmettchdo á vota-
ção, são approvados a proposta e addi-
tivo. O presidente declara que oppor-
tiinamente designará o dia da reunião.

O sr. Vogel pede a palavra e expõe
a fôrma feliz como foi vencida, a emen-
da do orçamento, referente ás consi-
gnações. e a ffirma caberem os louros
desta gloria ao prcslinioso consocio Vi-
ctorino Trocopio Ribeiro, collega que

¦ha longos annos serve na Câmara dos
Deputados; assim pois. a elle deve, não
só o Centro, como todas as demais as-
sociáções beneficiadas pela mesma .emen-
ida aDprovada. O sr. Artliur dc Jesus
propõe que, cm vista dc tão feliz rc-
sultado. se lancem cm acta dois votos
de louvor: uni, ao sr. Vogel, c outro
ao sr. Victorino, ofiicuiiilo-sç a este a
resolução tomada; e á, Caixa A. Tele-
graphica sc officio, agradecendo a lem-
branca expendida- em preslimosa caria,
chamando a attenção do Centro para
a emenda, que havia sido apresentada.

O sr. Vogel offercee um retalho de
uma nolicia sobre promoções, fazendo
breve exposição da causa da mesma,
e termina dizendo que breve o Centro
receberá um memorial, que. depois dc
devidamente estudado, deverá ser rc-
meltido ao dr. dircclor gera!..

O presidente faz proceder á eollecla
do tronco social, encerrando cm sc-
puida a sessão, depois 'de agradecer a
•presença dos conselheiros.

E' URGENTE UM SER-
VICJO DE REPRES-

SÃO CONTRA OS CRI-
.MINOSOS

•r.lit.r.o IIoitizox't'11, outubro de ifjiíi.
(Do correspondente).
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"irams

'prisão
-pi-rso
o fez

d.i vi-

Fnrinlin flor. .

Manteiga pura nata (

Ovos frescos.

1 Biscoutos

LoaS Santos

li 1 ver
c iimpo
Coronel
toviio. . ,"ltcícrccs" — Primeiros .
Poncy; scmuidos "Icanisll. Inse Caldeira
Hr.-int anibos dn S C. Brasil.

Campeonato Infantil -- (armea "versas
Flamengo — Nn campo da l-.strada U- *--a--
loriiia. na Gavcn. „'.',, .. „„„,

Botafogo "vwsus' Palmeiras - No -r-lmi.
no da rua General Sevcnaíio. em -liot.i-

Cniiifcoim/o des terceiros '.'tcaiiiSj—Vhi-
miuciise '.'vcisiis- S. Clinsloriio.—, No cam-
no da rua Guanabara, cm Lamnieira-

Villa Isabel "versus" America
campo do Iardim Zoológico; cm
tfnl.el. ., „ .,'-

Andarahv 'ivcrsusV Banca .— ¦^o
na da rua Prcfeilo Scrzcdello; cm
Isabel.

Paulo

— Xo
Villa
cam-
Villa

*

mwXttm!6~tiR>«i>$**-*

FEIU'IlAfUO IL DE SDOIITS

.1 OBRA DO FOCO

in-
dc qualquer

irio.
Álvaro Marnucs. 1" Ihcsoureiro.

caso !
iiròti I

A LANTERNA
AMANHÃ

O dircclor geral dos correios inde-
o rèqiieriittenlo cm que Dorey S:

Co'i:^., recorriam de uma multa dc
ioo$ooo. impòsl.1 ao rommandante do
vapo: francez "Pr-mn»".

0 'bairacao s a cochei-
ta .foram 'tiestruidos

pelas cliaiKr.snas
¦Num amonloádo de nalha, collocado

cm terreno da rua Mello c Souza nu-
mero 1-17, irromperam chanunas hon-
tem, á tarde.

A impetuosidade do fogo. levou-o ale
um barracão, em que residia Siliclas
das Neves, c a uma cocheira da tra-
vossa Idalina Serira 11. 45. propriedade
dc José Teixeira.

lApczaç dos esforços do Corpo dç
Bombeiros da estação do . Oeste, foi
tudo completamente destruiüo.

A policia do io" districto abriu
querito, a ver :se sc trata
perversidade.

ma t mm * ¦ ¦

CONSEQÜÊNCIAS DA GUERRA

0 governo inglez alte-
m uma proclamação

O sr. Calogeras expediu hontem aos
inspectores das alfândegas da Uirão
uma circular, declarando que o gover-
no briiannico alterou a sua proclama;
ção de 10 (le maio findo, relativa á
prohibição de exportação de diífercn-
lcs artigos, sttbstitu-ndo os dizere5.:
"Carbonato de sódio r bicabornato',
por '.'.Bicarbonato de sódio c carbonato
do sódio", e ,'accresccntou ;í lista de
artigos eonlidos na referfla proclama-
ção os seguintes: Asphalto, alcarrão de
hulha, caldeiras, estornar/os dc bezerro,
ácido ciíriço, mel dc aiidlhas, neixe,
resinas, xaropes alimentarcs e caldo dc
canna.

A

VILLA ISADKL
X SPOKT CIiUll

Fe
foisessão do conselho director dcsla

deraoão nuc .levcria realizar-se hontem
mlia'd.1 nara data une- será ooDortutiaineiito
designada. i_: :': í<

KOiriDALL CLIP.
BRASIL

Knlrc os primeiros "Ic-iins" (lessçs dois
rlulis. haverá hoje. uo campo do .1. '.00-
loeico. um rigoroso trenó.

O ciptniii 'lo Villa Isabel redo o compa-
ircclnicnto pontual, ás 1 horas, dos srs.:

Heitor tlíocco — l''!(!rp.-5
Caborã — Villola -- Amaral

Boquc — Trompowsky — I avnrcs — ''¦¦
Jlorcra — m:ik.

Reservas: Rabello. riaisant II, Brandão
c Eurlpodesi

«! t*í ÍI
CVMPEONATO DOS TERCEIROS

"XEAMS"

Flitmlnensp "versus" S. Clivistovflo
No "ground" do primeiro, realizasse hoic,

ás 8 horas da manhã, o "rcttini niatch cn-
tre os clulis acima. O.li-aiu do bluniiucnse
acha-se assim ornaiiiíir.do:

I,. Rocha
J. Gonzaga Janior — A. M. de And

(iiiilc, pelo lado ouc defende o juiz con-
cc.lcrá nos adversários um penalty-kick que
-erá haliiio do lotrar apropriado, sob as con.
dicões seguiiilcs:"

lí Ia vêm as condições que os collegas
taxaram dc taxativas.

Ha,; portanto, uma disposição expressa,
que manda que ,set:i batido o pcnãity~kick,
soml>ie qúc um tocador do club que se de-
fende conimetto inteucionadamente uma fal-
ta discriminada na retira 11.. o dentro da
área que diz respeito á punição máxima.

Kntre,t.into, por mie razão ufn juiz não
píulc nlar absolutamente o Penall\'-ktck.
quando uma bola c 'sliootnda ao goal e, ao
se encaminhar para dentro delle. um io-
cador do tcani atacado, *• nuc não : o a°aj-
bceper a styura ou impede iitfciwionatincn'
te com os braços aue ella ali nesclre? Tor eme
inolivo o iuiz não admltlc o pcnàílv c
ordena iniminlialamcntc aue scia considera,
do o c"al como feito ?

Simplesníciite porque, ordenado o kicli do
frrnalty, o iuiz faria ainda depender da pro-
ficiencia problemática do shou.t de castifio.
nnria ainda cm .duvida 11111 coal ouc. dc
facto foi marcado; que iria Inevitavelmen-
te ás redes Je não fo"(> 11 intervenção in-
teiieionada indébita,- nrohibída criminosa, dc jcm coniponciite da nniiK- nuc ia. soffrcr o
fracae>o. O coal foi. pois. adquirido detilro .
das noinas da legalidade. A repressão foi .'.
desenvolvida fnra dessas normas.

K' íóra dc duvida mie a autoridade cum-
prhi o seu dever não nrciudicando um
tcani que agiu por um lance lesai em fa-
vor dc outro ove aeiu dc fôrma illcgal.

Mas. c natural que hajam espectadores
e coimiientadorcs que nos levem a apar-
r.-il.os pelo casaco para .fazcl-os ler cases
ofisumplos menos convidativos.

Infelizmente, as recras officiaos molezas,
officinhr.cntc traduzidas pela f.iga M. de
H. Allilcticos, têm lido muito pouca cir-
ctllação 110 nosso meio idesoorlivo. razão por
nue podem nassar certos cammcntarios cm
iulcado muitas vezes cm Hctrime.nto das
leis ou recnis do desporto c. ouasi sempre,
í-0111 absoluto sacrifício do rcnutaeão alheia,
scia do nonlo -lc vista ila competência, seja
do da moralidade.

Não podemos, finalmente fusir no dever
c ao prazer de. mais uma vvz, apresentar
ao honraria sr Guilherme Wittc o confor-
ío ria nossa absoluta confiança na sua in-
tcgrttlade moral.

COM A PREFEITURA

0 justo desejo dos Maiores
ila roa José Vicente

Uma commissão composta dos. srs.
Joaquim Jeronynio de Araujo Comi-
nho. Estevão F. de Magalhães, Ame-
rico Moreira de Souza c Albino Pinto
Miranda, proprietários c -.'negociantes
moradores na rua José Vicente, pro-
curou hontem o intendente Mendes
Tavares, a quem pediu intercedesse!
afim tle que fosse concluído o calça-
incuto da referida rua, 110 Andarahy
Grande. Depois vieram até esta reda-
cção, onde fizeram idêntico pedido.

Sendo um melhoramento que cm
-pouco pesará na despesa da Munici-
palidade e de flagrante utilidade, o
dr. Alfredo Sodré será o primeiro a
interceder, no sentido dc ser attendida
a reclamação.

A LANTERNA
AMANHA
¦i » mm * «*¦' 1

foi

A LANTERNA
AMANHA

As pensões clandes<
tinas

Mor.ryr
Coelho

club.

le Junior.
G. Coelho Nolto — 11. Pautas
A. Kstcvcs _ .1. Pina Junior

—G. dc Oliveira — II- Malaglttti.
Reservas: Ilcralln. Doniitiiros Onon. il.

Couto. A. Fortes Filho ,e lt. Moura.
O "captain" do Fluminense solicita, r".

no==o iiitcrinolio, o cpinoarçciiiicnto dos 1
c.-iilores escalados, na sédc do
da nianliã.

ANDARAlIY"'-\THLl*.Tir CLTJTl
Para o encontro a realizar-se. hoje

disputa (lo campeonato 'Ia i" divisi
o Andarahy c o Bangti. no çanm"
Prefeito Serzedcllo. o ¦ Amlar-inv
se-íi com as seguintes "éauines

1" l.-,im — Oito; A
Martins — Monteiro
c-íçcí-, — C-liiquinho
Alberto — Bencdiçto.

.» ,,.„,„ _ J. pinkus:: M-raihacs' _ Tavmc — Cabral: Josino —

en
entre

rua
apresentar-

,..,..:(, _ Villela -.
_ De Maria: l-wn.

_ Waldemar — («1

Me-

T\:t?\t
nho.

 A-.:.-co

A SESSÃO DA FEDERAÇÃO BRA-
SILEIRA DE SPOKTK

Sob a presidência do dr. Marcondes
Romeira, secretariado pelo sr. Ubaldo
Lobo. realizou-se ante-hontem uma ses-
são do consciho dcsla Federação.

O expediente constou do seguinte:
Officio do dr. Antônio 'Mendes de

Oiiveira Caslto. 1° vice-presidente,
passando a presidência -ao seu sttbstitu-
ln. rir. Marcondes Romeiro;

Officio do dr. Alyarn Zamith decla-
ramlo relirar-se da aclividade Sporliv»
e depondo, portanto, o cargo .de presi-
deiite da Federação nas mãos dos mem-
bro*: (\r* Conselho.

Officio da Liga Paulista- do Tícmo.
reiuçlteiido exemplares de seus estatu-
tos e CodiVo de 'Regatas.

Officio .Ta Federação Brasileira das
Sociedades do Remo convidando o nre-

dente da Federação e demais aiiem-bros
conferência

O C. U. P. de Hoícis
dirige unia representação

ao Conselho Municipal
Ao presidente do Conselho Municipal

cuíretrne uma represeníação do
Centro União dos Proprietários tle
Hotéis c Classes Annexas. pedindo
uma providencia ao poder legislativo
municipal no sentido de ser impedido
o funccioiianicnto dns pensões que fun-
ccionain clandestinamente, furtando-se
ao pagamento de impostos c á fiscali-
zação da Saudc Publica.

Km sua represemação. salienta o
C U. IP! de llote'5 a situação privile-
giâdà de taes pensões, qne concorrem
deslealmente com o commercio regular,
isenlas das pesadas contribuições que
oneram as casas de commercio. que
fornecem refeições, sujeitas aos impôs-
tos municipaes e federaes e.ás exigen-
cias das autoridades sanitárias.

¦Ainda chama a cilada representação
a altenção do Conselho para as. vanla-
gens do fisco c da Samle Publica fis-
calizando tal gênero de commercio.

A petição do Centro foi levada ao
Conselho pelo vice-presidente da asso-
ciação, sr. Bernardino. C. 'Machado.
acompanhado do secretario, sr. Manoel
Fernandes Barrocas, e do advogado da
mesma sociedade.

Caiu na ratoeira.

Queria livrar o outro c
parar ao xadrez ,

Pois é como 'lhe digo...
'Kntão o 'Maxiniiano eslá preso?
Prcsiniio da 'Silva, e com um auto

dc prisão cm flagrante uo lombo I
Onde eslá elle?

¦—Ali, 110 -xadrez do 15" districto.
A chorar conviilsivamciite, a Emilia

de Brito, noiva do Màximiano Rodri-
gues. que é fiscal da Liglh and Power,
ainda perguntou:

Alas qual é n meio de fazel-o
soltar? „Arranjar o "arame , a fiança...

-Mas, infelizmente,' eu não tenho
dinheiro...

'Não é preciso todo. Com alguns
amigos já arranjei grande parle, ape-
nas faltam 505)000,

 SÓ 50$QOO?¦— Apenas.
'Kti não tenho, mas vou arranjai-

os. Volte daqui ia duas horas.
F emquanto o Júlio iRodrigucs, que

é torneiro, retirava-se latiipeirámcnle
da nta Haddock- Lobo n. 3. a ompre-
gadn da casa. a portugueza Emilia,
também saia disposta a "cavar" a "pe-
lega'' para que solto se livrasse o ciei-
to do scu coração.'Mas, como o diabo as sabe armar,
em pouco a rapariga encontrava o Ma-
ximiano,

Cheia de alegria, olhos brilhando dc
felicidade, perguntou ella:

-— Já estás solto?
Não te entendo!
Não estavas preso?Sempre o estive, mas no teu co-

ração I
Não

xadrez?
•Eu?
Ah! Não me enganes!

iE, ali mesmo, a arrumadeira de
casa desarrumou toda a trapalhada que
o '"hialandrolc" havia feito.

A' hora marcada, lá foram os dois
ao cncnnlro do 'Rodrigues, que, a pé
firme, esperava o resultado do anda-
cioso "conlo do vigário".

Um guarda civil apanliou-o com a
boca na botija c levou-o á presença du
dr. 'ülcgario Bernardes;

-110 dessa capital, cm seu numero dt
do corrente, insere o ^ seguinte
:gramma dc Minas: "O delegado
policia de Minas Novas enviou a chç-'fia 

uma relação de noventa e um cri-
liiinosos, pronunciados e soltos .110 um-
nicioio. Aquella autoridade juiiloii a
relação as residências dos criminoso;,

-.pedindo lhe forneçam ..forças para
¦nrcndel-os.'' , .

¦\ chefia de policia-mineira precisa,
sein nerda dc tempo, ;altcnder as soli-
citações do delegado de policia ide -Mi-

nas Novas. Urge acabar -com esses
abusos dc irrespousabiluladcs para de-
liiiqucntes. tão connmins nos sertões
daquelle Estado. Alem de tudo ç uma
medida de prophylaxia que se ampoe.
merecendo os applausos de todo num-
do e que, a tornar-se tira faclo, real'.-
zará uma das mais prementes nccessi-
dades de ordem publica. ,,',..'.

Vem dc longe a impunidade do cri-
mc nos invios sertões mineiros, ora
pela píotccçTio' dos criminosos, ora
pela faíta de forças policiacs que lhes
dém caça. . .

Disso resulta que o criminoso,, nao
soffrcndò o justo c ¦merecido castigo a
que é responsável pela pratica abonu-
navel do seu, ticto, .se identifica com
o crime, itofnaudo-se reincidente, pon-'do cm muiiiiieiite perigo toda^iiuia po-
pulàíão «ordeira-. ¦

Quem .rabisca estas Hulias sente-se,
por ser .natural daquclla' terra, á vou-
tilde 'pnra fazer ia ijusta critica que o
caso offerece.

.Ji' bem sabido quanto' têm descttra-
.do as autoridades policiacs .mineiras
neste particular, .a/ponto de, como se
vê, acharem-se soltos ali, noventa c um
iproniihciados.l Isto significa que, num
município, onde a população é relativa-
mente pequena eslá declarado de lia
muilo o celebre òle-loi dc lá que jc

¦m'y mette...
iMerece, pois, todos os nossos app/.iu-

¦ sos oipesto do delegado de policia de
Minas Novas, que sc esforça por dai-
caça a esses criminosos que, por falia
de uma severa represtão, nndáin a
ameaçar a vida dos 'bons ;indivíduos,
encontrando 110 desleixo policial o
mais seguro incentivo para continua-
rem im pratica de todos os seus per-
versos instinetos.

Ao chefe de policia mineiro, que
tanto se empenha cm manter a sc.au-
rança e tranquillidade da população la-
horiosa c ordeira da sua terra,- cumpre
preslaT o auxilio pedido pela dedicada
autoridade regional, cmprestando-lhc,
além disso, todo o seu apoio para que
a ordem constitucional seja mantida
em toda sua latitude, transformando a
actual chitas diaboli do município di
Minas Novas, em .um meio onde o ei-
da-dão não s>e veja arriscado aos as-
-saltos dc feras humanas, tripudiando
além do mais, -sobre a certíssimo! impu-
nidaile do seu crime.

BELLO HORIZONTE. — O presi.
dente do listado tèlcgrapliou ao gover-
nador da lía-hia pedindo informações a
respeito da epidemia de peste em Joa-
zeiro.

lím resposta a esse telegramma o sr.
Antônio Moniz declarou estar.em fran-
co declínio a peste em Joazeiro c qtte
continuam, com o maior rigor, as me-
didas prflphylaticas a cargo da coniinis-
são medica enviada aquelle logar.

— 0 2" tenente Hcrculano Teixeira
de Assiinlpçfio, 'encarregado do serviço
militar e instruetor de esfabéleciinenlos
de ensino nesle Estado, indicou a con-
véniencia de se admillir a exames dc
pratica «militar, no fim de cada' aniio,
os alumnos das escolas maiores de ar-
¦mas que freqüentam a instrucçfio com
nprovcllamcnto, coniimiando. porém, du-
rante o curso escolar com a obrigação
prevista 110 art. 178 do regubincnUi
approvado por decreto n. 6.0571 dc 8
dc maio (li: 1008.

lím solução declarou o MiíiistéVio da
Guerra ao cbinniandaiite da 4" região
militar que. c esse respeito dvvVrii pro-
ceder-se dc accordo com o'"decreto 11.
1.440, dc 2.1 de dezembro dc 1014, se-
gtiiulo o qual, continuando os alumnos
a receber instrucção militar pela fôrma
estabelecida "na regislação em vigor,
têm direilo 'dc receber ta> caderneta 'de

reservista',
 O sr. Tfiolaro Haia. ministro dn

Japão, acompanhado dc sua. senhora e
do ch.inccllcr da legnçfio. visitou a iu-
zenda da Gamelleira e a Escola de En-
genliaria trazendo excellciife impressão
dessas visitas.

THEOPHILO OTTONI. — Foi p'i-
blicailo o quadro geral dos crclores pri-
vilegiados e chirograpliarios da fallen-
cia de José Bcrnordo de Almeida, ii
fallccido, e amigo arrendatário tia
Bahia e Minas.

Por aqiiePe quadro se vê oito n.pas-
sivo da fallencia é tle 1.027:"'<">?""•
mais libras 30..1.1,1-7--* c mais francos
4:310,85, ou seja um total lapproxnna-
do'dc 2.717 :.|S.í$.í70, contra iitn «act.i

isso! Não foste para o

arrecadado e waliado. dc 300 :ooo$ooo,
mais ou menos. «

Varn c-Ma scpóãó, acnoitamos tn.
ilas ns noticias dc Interesse neral,
ficando as mesmas sujeitas ao cri-
terio tia .'Ciljieção.
i< .ini» an »*»¦' '

A LANTERNA
AMANHÃ

PEQUENO
—"ffiW'QUE

PROMETTE

Dccil, _ .'a^''-^r^^"J^'n'.;c;. do Conselho pira
do commandante Faria c Silva, na sele

UMA QDESTÃO DELICADA

Ameaçou de morte e íoi preso
O negociante João.'Fernandes Couto.

tillho como dcsàffecto Flyseu Cosia,
estabelecido á rua <lo Hospício n, 156.
de 43 annos .rasado, e residente uo i"
andar do iprcdio « rua da Alfândega
11.105.

Hontem, Elyseií, armado de revólver,
ameaçou de morte o negociante, scmlo
por isso preso e aatoado no 4" distri-
cio.

Ao delegado declarou elle que assim
procedera porque Fernandes Couto se-
fitizira sua mulher-

6 ¦» m%%%. "
O DR. EURICO.DE LEMOS, esp.:

çar^intn, nnrí/, ouvidos. hoi-a, intitIo<;t
?cu coiisuitorio para a rua da A&rcmhléa
6.j. sob.. c!c 12 ás 6.

UM CASO UNICO

Um concurso que se
encerra sem a in-

sciipção de um só can-
didato

O director da Bibliothcca Nacional
officiou bontem ao ministro do Inte-
rior conimunicanilo-lhc que, tendo sido
aberta a 27 de selcmbro ultimo a
inscripção para candidatos an concurso
para uma vaga de auxiliar de sua re-
partição, conforme determinou s. ex.,
foi a mesma encerrada ante-hontem,
sem que candidato algum se houvesse
apresentado.

O dr. Carlos Maximiliano,' á vista
desse "fracasso", •determinou nquèlle
funecionario que abrisse nova inseri-
pçáo, declarando, porém, que, por não
se haverem.apresentado addidos na pri-
meira inscripção, poderá qualquer cida-
dão inscrever-se na» segunda.

¦w «

A policia atirou no que viu
e matou o que não vir

ÍPòrqita os objcclos dcsanparecidoí
pcrlonciam a santos, a policia do :6"
districto foi ¦incansável alé . descobrir
os autores do assalto á matriz dc Nos-
sa 'Senhora de Lourdcs, em Villa
Isabel.

Ao -agonie Macario co!'bo a gloria
tio saber terem sido sacrilegos o Ir.-
drão Alfredo, de Barros c o "pivetté"
Álvaro Ferreira, cre'oiiíiiiho que apenas
conta -dez ntitios dc cdade.

lionlcm «foi "cngalfiuliado'' este ul-
limo, que, levado para a delegacia, não
só confessou ler sido o iprcstinioso ati-
xiiiar do mestre, deante dos altares,
como lambem, já por conta própria,
fura :í rua Felippe Camarão, rcsiden-
cia do sr. João Machado dn onde ar-
roncara lâmpadas, cncaii-imoiitos c lits-
tros. vcnilendo indo ao mesmo "iiitru-

jão", que ficara com 05 valores da
cgivja, Francisco C.ossio. "ncgocianle"
nn Boulevard \'iníc> e Oito dc Selem-
bro 11. 140.

Mais uma vez n comprador de rott-
bos leve prejuízo comp'.-:o, porque
ludo quanto comprara "baratissim.o"
foi parar ás mãos do seu verdadeiro
dono.

»n—
O ministrn da Fazenda relevou a pe-

na do revalidação em que incorreu o es-
crivão da 2a Vara Criminal, Domingos
Jaria, por não haver p.vgo no praso lc-
gal o sello da portaria que lhe conce-
(leu seis mezes dc licença e negou pro-
viniento ao recurso interposto, por Ze-
ferino Rcbcllo de Oliveira, do aeto da
Recebedoria do Districto Federal, que
o condemnou á revalidação do s?'!o ouc.
deixou de pacrar na escripttlra da disso-
lução de sociedade.

OS FEITICEIROS NOS SUBÚRBIOS

Uma "milagrosa" que é presa
com a clientela

Os subúrbios, assim como foram es-
colhidos pelos ladrões, quo vivem ai
dar um enorme trabalho ás atitorida-
des policiacs. lambem o foram para 01
exploradores da credttlidadc, que in-
festam aquellás zonas e 'allracm um
grande numero de palcrmas, indivi-
duos que acreditam cm abüsõcs c nas'
agnas milagrosas.

No meio dos exploradores da cre;'.-1
dice conta-se Maria Ignez Lopes, uma'
mulata rdosa, cspertalhona, que mora:
á rua Goyaz 11. 27, na Eslação do En-
oahtado.

Maria Igncz tinha uma extraordi-
naria clientela qu? a coiisultava a.,;
2?ooo por cabeça.

Na madrugada de honlcm eslava
havendo sessão na rasa de Igncz. dian-
te de, lapproxiinadaincnto, 20 crentes,
iDe repenie, npparceeram-dhe ó"s com*
lnissarir/3 Braga e fícniiniano, do 20*
districto, que prendou os freguezes ¦*¦
a cúraiidcira, autoando-os em fia-
grante.

.M-,l_aa_mm.tjm*m^m^__mmmm-»-m. ¦ ¦ ¦ —-

NA REOEBEDORIA

A arroeadnção «lesto mez
Do dia 1 do rorrente .até hontem, í

Recebedoria do Disiricto Federal arre-
eadrui u quantia de 2.61.1:775í.!7'«.

Fm egual período do anno passado,
importou em 2.271:2oo?.|2.t a renda an-.
rècàdada.

u-*iWSíH,.^...,.
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UM MUNDO DE OURO
LIBRAS 4 IO LIBRAS
Distribuídas pela cusa VEADO aos fumantes dos seus elqar-ros por meio da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1816.

_* PRÊMIOS constando cada prêmio dauma bolsa de prata contendo

. Única e verdadeira cnra Ja qn.b. atinra on

HÉRNIA
_EM OPERAÇÃO, or meio da CINTA HERNIARIA ELECTRICA da

Buenos Ai-

EM OURO
'.,_ 

_1^5.,erí0 en,l*e-u*« • qu.m apresentar bllhtte. fornecido» pela cata
ye.í.^0.r.1ri;pAoT,A7ud'.,!,^o,,.p^,m,lr8•4| fnmtn .. #t,u-

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da As.emhléa, 94-98 o coupon-quiJunto acompanhado da io vales das nosias cartcirlnha. dc clurn».receberá cm troca um bilhete numerado cu|o numero correspondendo

?._•¦. •Tl.r0!".' •,rcnii0*_ T**"0..*-** <_ Lo,erla P««wl de S de Dezembro SSl!)IU lera direito a unia bolsa de prata contendo dez libras em ouro.
•mr c ,r-oca ..0S-5,i hetes pi*ra ° ««"curao terminar, em 15 de Dezembro de
Im^3.°l«Uff,."o W P"0 M"«° qUand° ""»«*««- **

Os prêmios eslio en exposição Bas Titrines VEADO
Corte este coupon,
Junte-lhe 10 vales
dos cigarrosmm. concurso

^:--'#"VEADD" u
a troque por um bilhete numerado da casa

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO do

UM MUNDO DE OURO
__:___

be rum to m mm
IO

Si 
.... ... ..

opedia Incruenta — Casa matriz, Paris.
. rei. Rio de Janeiro, 8. Paulo, rua S. João n. 77.

PATENTE 1(8.893, DE BRUXE-LAS — MEDALHA DE OURO DO
CONGRESSO DE PARIS

Devendo o senhor Prof. T.azzarini ir para líumpa NO MICZ DK MO-
VEMBRO par« compra de materia! orthopcdico, avisa aos numerosos, do-
entes da Hérnia que o afamado Estabelecimento estará aberto Af .'* O
DIA 31 DE OUTUBRO, ás ordena (los senhores c. senhoras interessados
consultando gratuitamente. Apparelhos leves e invisíveis, garantindo uma
contenção suave c perfeita também das Hérnias as mais volumosas poden-
<lo o doente trab.ilnar, fazer qualquer exercício, ficando completam_*ite
curado sem opera.ão alguma.

Declaro que fazendo uso do CINTO do Professor _AZZAR_.I fiquei
completamente curado de uma Hérnia Escrotal, que soffria ha longos annos.
Al testando sua cura, também renovo minha gratidão — Manoel Cr cia do
Amaral. Contra-mcstre da Fabrica dc Tecidos " Corcovãdo -.

Apraz-me declarar que soffrendo de uma Hérnia antiga, a qual muito
fatia-me soffrcr, tive a felicidade de ficar completamente curado applicnn-
do a sua maravilhosa CINTA. Milhões de agradecimentos — Alfredo An-
dato.

Largo dc S. Kr.-iici.i-o, 9 — S. Paulo.

Rio de Janeiro - Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, ventre caído, rins moveis, dores rheumaticas, sciatica, debi.

lidade nervosa curada com especiacs e modernos apparelhos electricos, Re-
partição orlhopedica para senhora?, dirigida por uma dama especialista.

(J 4 Í40)

Esta oasa tem
completo sortimento

de camisas,
c.roulas, pyjamas e

cuecas
INDUSTRIA PORTUGUEZA

CAMISARlA £ PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & Q.

Ruas do Hospicio n. 11
e Rosário n. 64-Rio

_§s uiiuh
PREÇOS

de reclame

W£üma4 ufeifêzfimcc&j
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A Syphilis e Systema
{ nervoso

"A Syphilis ama o Systema Nervo-
so" af firmam todos os syp_i.il igrapli.o»-.
O porquê não se sabe, mas é uni facto.
Hlla tem predilecção especial para a
medula (espinha) e para o cérebro, ma-
infestando-se sob as mais variadas
formas. Atacando vasos c artérias d.
cérebro e da medula, traz como conse-
quenciá as paralysias cm suas mulu-
pias modalidades. Eni uns a paralysia
ila metade do corpo (hciiiiplçgiá), era
outros paralysia dos membros inferio».
res (paraplcgia) e ainda a paralysia da
face (hcniepíigiá facial) ou de qualquer
parle Uo corpo, braço, perna, etc.

Os par.-ilyticos são em grande mune-
ro, sendo que alguns se vêm pelas
ruas conl seu passo característico ou
em cadeiras e a maior parte se acha
cm casa sem se poderem mover ou se
adia nas ordens, asylos, hospitacs e
hospícios. Como sc produzem eslas lc-
soes. São tres, cinco, vinte a cincoenta
anno9 depoÍ9 do indivíduo ter adquiri-
do a Sypliilis, Porque? Porque com
tratamento dc incites ou dias julgam-se
curados c entregam seus o>ganirmos' em plena saude, an geunrn da Syphi-
lis — "Trcponcnia Pal/idum" de
Sehaudetnc, que na lula com v> organis-
mo geralmente vence: nos organismos
fracos cm 3 a 5 annos; nos de con-
strucção média cm 10 a .0 annos e
nos muito fortes em 20 a So annos,
ileslruindo-os ou produzind'o paralysias
o loucuras, não se contando os soffri-
mentos moraes e nuitcriaés, co.mo as
ccphalcas nocturna. (dores dc cabe-
ça), o contagio a esposa, os filhos com
.yphilis hereditária, etc.

. A Syphilis do Systema Nervoso como
Sypliilis dos órgãos internos (pulmão,
coração, estômago, figado, rins, etc.)
c pavorosa- e invade o organismo tal
qual o cupim invade a madeira; quan-
do çe percebe que a madeira tem cupim
ji eslá quasi inutilizada e quando se
percebe as lesões do Systrnia Nervoso
. órgãos inlcmos muitas vezes já cs-
tão inutilizados.. A pcor .yphilis é a
SyphiXs interna," syphilis obscura, sy-
pauis ignorada, que destróe o organis -
nio inleriortnenle, sem nenhuma niàní.
ícsíaç..o na pelle ou visual do doente
só se manifestando por hcinorrliagi.
cerebral (congestão cerebral) Icsõc?
do coração, ancurismas, etc, grande?
males 'dos 

quaes poucos se salvam da
morte próxima. Qual o meio do syphi-
litico livrar-se destas grandes desgra-
ças? Procurar 'o seu medico, c.xp.i
conl franqueza tudo e seguir á risca oi-
seus conselhos. Quando, porem, não
possa procurai-o, então icrá como uni-
ca tahoa de salvação, o u_o do especi-
fico "I.uclyl" segundo os conselhos da
bula. que evitarão eslas horrorosas des-
graças ou ficarão completamente cuia-
dos sc já tiverem sido atacados. Uni
Dom conselho é evitar sempre as con-
seqüências da Syphilis, porque é mui-
to mais faci! evitar, Jo que curar.
principalmente com este novo proces-¦so. Aos médicos que evitam aos seus
clientes grandes desgraças, pouco va-
lor lhes dão c lastimam a medicina não¦ter recursos para males incuráveis. O
icilor que melhor quizer conhecer o
perigo .. que eslá sujeito basta esore-
ver á Caixa do Correio 16S6, que fica-
rá a par das horrorosas conseqüência.-
da Sypliilis interna ou externa, adqui-
rida ou hereditária, em 1" c 2* geração.

H» — 

Sociaes
DATAS INTIMAS

A CENSURA
O logar de censor thcatral, pela ik-lica-

_cza de suas funeções,. requer do indivi-
duo que o oecupa competência e critério.

Disso, não obstante, não tem cogitado as
administrtições policies. .Qualquer indivi-
duo que se encosta, por inhabil, ás delega-
cias auxiliares, exercendo o cargo dc sup-
iplcnte, será, mais dia nrenos dia, escolhido
para censor. K' uma nomeação conseguida
por sympathias. Km dias que não vão lon-
ge, -na administração Tavora, uma catholi-
ca cicatura, figura proeminente da reda^
cçSo dc um jornal religioso, foi guindada
a censor.

Uma delicia. Não se limitou a fornecer
nol.s divertidas .pelos theatros, onde as
loleimas foram sem conta; na falta de
peças liara escrever o famoso "visto", ou

jara retalhar sem nenhum critério, o "fer.

vo:-so'' vinha para a rua arrebatar dos
vendedores de jornaes folhetos iuimoraes
e, principalmente, os' que não continham
inconveniência-.

Dc uma feita, scismou com o padre da
Morgadinha dc Vai Flor c, sem tardança,
corto-ii o padre... com lápis azul.

O joven censor dc hoje dispensa com-
.]•/•! Ji.ios. Ainda não está esquecido o
mio da Agitia Negra e tantas outras eali-
nadas, que têm vindo á luz da publicidade.
-As maiores, .porém, o publico 'não as co-
ulrece: os melhores pratiuhos dos destein-
peros do mocinho censor são saboreados
pelos empresários c artistas, que riem á
socapa. Não ha peça, entretanto, que não
soffra cortes injustificados, que só a aca-
nhada cachóla do divertido rapaz pódc ima-
ginar.

ücm melhor seria que tal censor fosse
«xhibir a sua figurinha do poseut na Ave-
r.ida, deixando o logar para quem o possa
oecupar com bom senso. Aliás, -çsta inicia-
tiva ta'nto pódc ser de motii próprio, como
,por «111 movimento da a' delegacia auxiliar,
quando não do chefe de policia. B' uma
medida de conveniência do serviço pu-
biico.. •

CARTAZ DO DIA

Theatros .

uniro c sadio, que encanta o espirito e o
coração. .

Isso. realçado pela delicada musica dc
Carlos Calderon e -Manoel .Figueiredo, faz
da linda peça um espcctaculo que ha dç
compre agradar, como tem agradado ate
aqui."O amor" figura ainda no cartaz da ses-
são da tarde c nas duas da noite.

•
No theatro S. José representa-sc hoje,

om matinée, a festejada revista O pisflão,
(Uic pouco faltij para completar o seu cen-
ten rir iò;

Demasiada conhecida, mas sempre applau-
dida pclo publico, O pistolão è uma peça
que não envelhece, porque tem o dom de
fazer rir e rir muito

As primeiras sessões da noite, serão nre-
enchidas com O Carimbamba auc tão ruído-
so suecesso vem fazendo desde a sua pre-
miêre. e na 3° com O pÍst°tâo,

AmaiiTlJ; a nedido geral, O pislolãq nas
duas primeiras sessões, e, na ,.a O Carim-
bamba, que faz as suas despedidas da pia-
tia carioca.

...
Cinemas

Passa hoje .* _da lo anniversario na.
talicio do coronel -..dérico Augusto Rodri-
giics da Costa, honrado presidente do Se-
nado ^Sa Bahia.

1'igura em destaque na politica do gran-
dr -lCstado nortista, o anniversariantc é um
cidadão estimadissimo doa seus patrícios
pelas suas qualidades de caracter, revelai,
do-se um dos espíritos educados „a escola
tios mais ..levantados sentimentos de probi-
dade. Industrial operoso o incansável, c
coronel Frederico Costa goza de um circulo
viuneroso dc amigos, que o prestigiam c
acatam, na altura de seus reconhecidos
merecimentos.

Ao anniversariantc as nossas cordiaes sau-
dações,

CARLOS COMES — "O amor" (revis.
t.". A's a 1I2, 7 ..-t,o 9 314. ,

PA_ACK-THlvATR 15 — í<*> ^seenda
delle ara_cio" (opereta). A's 2 i|_ o 8 3|.4.

PHIÍNIX — Fátima Miris (transormis-
mo e variedades). A's 2 ii- e 8 i|_.

RECRI.IO — "O Canário" (oomedia).
»Vs 2 i| . 7 3I4 « 9.3J4. , „ ,REP_ÍJU-A — "A duqtien do Ral
T.-Irarin" (opereta). A's 2 i|.,.e S. 3l4>

S. JOSÉ' — "O Pistoião'.'
intii'1 _ lult

O "chie" Udeon cont|nu'a a obter o mais
estupendo suecesso com o programma que
cxhibe desde segunda-feira c que consta do
seguinte: "Culpa alheia", emocionante dra-
ma, que tem como protagonista a laureada,
artista 1'rancisea _.ertini; "Tigre real", ma-
gestoso film que tan-to exito já fez e ago-
ra dado em "reprise", por insistentes e nu-
mero-os pedidos, *

O Pathé está cj-hibindo um film deveras
interessante e de assumpto que muito «sra*
da ás pessoas que .pousam a serio na edu-
cação futura dc seus filhos. Rsse füm ¦ in-
titula-se sugítestivãmente "Conto se educa
em Portugal", e representa o magnífico
Instituto Moderno do 'Porto em plena acti-
vidade.

Além desse füm, corrcriío mais no ecran
do Pathé o sensacional trabalho ciuemato-
graphtco — "Guerra uo Jogo", em 6 actos
dc intensa vida dramática, e os últimos
números das revistas (Ilustradas "Pathe
Journal" e "Fluminense Jornal".

Eiíi "niatviée" dedicada ao mundo infaii-
til, será exhibido o "film" dc Max I,Ín-
der  "O acaso e o amor".

A MORA
A Áustria Hungria publi-

ca um novo "Livro
Vermelho"

Vieiuia, 2S (T. O.) — O ministério
das relações exteriores da Austria-Hun-
gria publicou uni novo "_ivro Ver-
incüio , comendo as provas du 116 casos I
da violação das leis internacionaes
pelos inimigos. Na lista, figuram a pri-
são dos funecionarios consulares aus-
tro-hungaros -de Salonica, o uso dc balas
dum-dum, a destruição de estabeleci-
ín.ntos assignalados pela bandeira da
Cruü Vermelha c as inenarráveis atro-
cidades commeltidas contra prisioneiros
de guerra feridos e indefesas pessoas
civis. São detalhadamente narradas
muitas das atrocidades cónmicttidas
pelos servius que durante a sua reti-
rada matavam os prisioneiros vencidos
de fadiga, roubando 03 cadáveres, Um
medico militar austro-hungaro declara
que (le 63.000 prisioneiros de sua. na-
cioimlidadc, 35.000 a 40.000 morreram
no captiveiro. O "Livro Vermelho"
contem outrosim numerosos docunien-
tos sobre as atrocidades comniettidas
pelos russos na Galicia, onde o inimigo,
mediante o incêndio c o -aque, causou
cm alguns districtos piejtiizos avalia-
dos em 40 a 50 mil coroas, lincon-
tram-se também pbrriiehores acerca do
tratamento deshumaito dispensado aos
habitantes ruthenos, que os russos que- .. ..
riam aliás "libertar". O general russo ptista, Landelino -l-reire, Belisano de
conde Bobrinski dissolveu associações Souza e Victor Vianna, commissão esta
rulhcnas, fechou escolas, cujos livros iji-.c sc deverá reunir na ipriniéirn terça-
fez destruir, confiscou casas e cm-|ieira, 3.1, ás 9 horas da noite, no Insti-
presas pertencentes a ruthenos. O uso .luto llintoricu, .
do idioma rntlieno não foi adniittido O secretario justificou a ausência dos
nas relações com as autoridades russas. ] professores IManocl 'Cícero, Gastão
Os moscovitas declararam officialmcnte Riteh; Affonso Bandeira de Mello, Ai-
que não existe nenhuma nação ruthcna. 1 mando Vidal, Virgílio de Sá Pereira,

•V lista de riilhenos cxpu.os do .seu Sylvio Romero 1-ilho, Aurelino Leal c

Reuniu-se hontem a Academia
de altos Estudos

Sob a .presidência do dr. Benjamin
Fraii-lin Ramiz Galvão, vice-director.
reuniu-se hontem a congregação da
Academia dc Altos dísludos,

Aberta a sessão, o dr. Ramiz Galvão,
justificou a ausência por motivo invpc-
rioso do director da Academia, o conde
dc Affonso Celso.

O sr. (Fleitiss,. secretario, leu a acta
da sessão de Congregação realizada a
6 <lo corrente, ti qual foi som discussão
approvada unanimemente.^

O dr. Ramiz -Galvão disse que a or-
dem do dia era pedir aos professores
Jo primeiro ai.no do ourso administra-
tivo c íinanceiio que até o dia 14 de no-
vembro apresentassem os qiontos para os
exames, de conformidade co.ni o artigo
23 dos estatutos, publicados no Diário
Official de 14 deste mez, e lambem so-
licitar a elaboração dos iprògraiiinias do
segundo anno do mesmo curso e -o 'pri-
meir ocurso de pliiloso.r.hia e letras que
se iniciarão no próximo anno de 1917,
convindo que taes programmas sejam
publicados com a possível brevidade.

il-diu depois a palavra o sr. Fleitiss
que suggcriu a necessidade dc ser no-
meada uma conituissão que estudasse os
meios de tornar efficientes os diplomas

3ue 
vierem a ser expedidos pela Aca-

oniia. -Depois .le algumas observações,
o presidente da sessão nomeou para essa
commissão, além do secretario, os srs.
João Luiz Alves, João de Lyra Tavares,
M. de 1'igueifedo, Carvalho -Mourão,
Afrauio de 'Mello ,1'raneo, Homero Ha

A PENHA
-O ultimo domingo, da ro-

ma.iiri popular
Enccnam-sc Uoj,e as festívidade-l

que, em louvor da Virgem da Penha,
vem realizando, com grande esplendor,
a respectiva Irmandade. Passa o quinto
domingo da tradicional romaria, que
levará, certamente, ao pittoresco arraial
milhares e milhares de romeiros, que,
felizes e contentes; subirão a escadaria,
para depositar junto ao throno da mila-
grosa santa as suas offercndas e agra-
decer as graças recebidas.

Serão rezadas missas desde ás 7 ho-
ras, com acompanhamentos de cânticos
religiosos por diversas senhoras è sc-
nhoritas, que darão assim uma prova
do seu sentimento religioso. Xa ronia-
ria, tocarão duas bandas de musica, que
concorrerão para que os romeiros se
entreguem ás suas dansas com a maior
alegria. No arraial, as dezenas de bar-
raças que ahi foram levantadas e onde
os romeiros encontrarão tudo que dese-
jarem, concorrerão para que este ul-
timo dia da grande festa popular des-
lise suavemente, entre as .mais effusi-
vas manifestações de alegria. A* som-
bra -do frondoso arvoredo, sc realizarão
os pic-nies do costume, onde os instru-
mentos cantantes apparecerão, para de-
leite c satisfação dos convidados des-
sas ruidosas festas.

lí a romaria da Penha deixara a
mais agradável recordação, 110 espirito
dc quantos comparecerem á grande fes-
ta, pelo caracter popular c communica-
tivo de que se acha revestida, desde
que a policia, com as .suas medidas de
prevenção, afaslou ns elementos que ,1
procuravam cum u intuito Unico de per-
turbar a festa tradicional mais inleies-
saníe das que ainda possuimos.

bamba'
11 1

(burlctas). A's 2 i|_
; "O Carim-
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Cinemas
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DE FÍGADO DE BACALHAU

siím or.i.n

Damas de Assistência á Man-
cia, de Nlctlieroy

í".h a presidência da sra. Mattos
Cardoso; tendo como secr Cl a rins ns so-
nlinrit.-is Dinorali Pereira e Odilia Vi-
guciràlo. reuniram-se, em animada ses-
!-p, ;,; Damas de Assistência á Infância
lia vizinha cidade.

For.in] discutidas varias propostos re-
lal irás ás festas cpninieVnòraiiva. do _°
anniversario da inst.-1'nção do Insliluto
d.' Prot-ccâo á Infância, dc que são
parle integrante as Damas dc Assislcn-
cin.

Promeflem ter o maior brilhantismo
.._as festas cujo progranuna. dentre cm
bri-y. será dado á publicidade.

Consiiiuir..m-se várias cninmissiíes,
ítciltrc ;íí q tia es as destinadas a anya-
riai* lecidos e voupiníia.. para as cre-
anciiilias pobres de Xictheroy, tendo
sido nomeadas as seguintes consocias:

í*ra. Jorge Chcvalicr e senhoritás
Oi-estina Orcítes e Amélia Chevalier,
li" districto.; senhoritás Xantippe Sou-
to. Isaura Mendonça e Maria Eugenia
de Castro Menezes, (2" districto);
sia. Augusta Lassance e senhoritás
Qdilí. Figueiredo c Gtiiomar Pereira,
(3" ilislriclo); sra». Zcüntla Pereira
Maria Lconòr do Valle Cardoso e Abi-
pail Pimenta Bastos, (3" e 4" distri-
cto si: Maria Amali-a I.assance, America
Madeira e Odette dc Souza, (capital).

Xa próxima quinta-feira haverá nova
rntniSo.- -- ^ta »<j_i -?**¦

XO THinilXATi ])H CONTAS
Üc^istro do |>itg_mcnto. do

.OfiieeliuiMitns
O pre.idcntc do Tribunal de Contas

registrou liontcm vários pagamento?, na'mportanciã appro.ximada de joo :ooo$,
provenientes dc fornecimentos c varias
"¦¦-¦-¦ .'...nesas. feitas por -.(.dos c_ mi-
nisterios, no corrente anno, tendo sido
os processos respectivos enviados lion-
tem mesmo á Dircc:oria da Despesa do
Thesouro, para os devidos fins — pa-%menio nos credores,

Fazem annos hoje;
O menino Antoniiiho. filho do sr. Mi-

giiel Gomes da Cruz e dc d. Irene G. Go*
mes da Cruz;

O sr. Américo 'Monteiro <1« Silva,
empregado no commercio;

 a senhorita ¦Guilhermiria Dantas (Mi-
mi), filha Jo capitão Domingos Alves Dam-
tas, negociante nesta praça;

ti sra. d. Martha Sophia .I-onteiro da
Silva;

_ a sra. d. Alice dc P.r.ila ..citas Mc-
nezes, esposa dn capitão Oscar dc Oliveira
Nehrcr, 2" official da Direetoria Geral do
¦Patrimônio iMuniciphl; -

O sr. Augusto da Silva Coelho, mi-
li«o c estimado empregado da Confeitaria
Pnschoal.

Fcslejou liontcm o seu anniversario
natalicio o sr, Abelardo llrozilio dc-Arnu-
jo, gerente do armazém da Associarão dos
l-'unccionario3 Públicos Civis.

a sra. d. 'lüim Amado Lemos. es.
po.. do ,-onhecido capitalista major Anto-
•nio ila Kocha Lemos;

 l'ez annos hontem o menino Aloysio,
íilho do dr. Antônio Maria Teixeira lfí-
'ho.

o .r. Manoel RQ,lr.|!:ic= Dores, mes-
tre dc linha da Linha Auxiliar;,

 n sciihòriío CniidMa IMnluiH do t.1-
-'( (Csndoca), filha do coronel .Toáo da
Cosia l**aria;

a menina nellaflonna;
 o cimimcndador Victor/io Voz Pinto

do Amaral, me.trc KCr.il da fabrica <u
Companhia Luz Stearlca.

X.tS(.IMKN*TOS
Xo dia 6 do corrcnle, o lar do sr. Fran-

ei .0 Trindade, residente em Mendes, *.«•

tado do Kio, foi enrimiccido pclo nascimen.
to de uma pahnle menina, que na pia ba.
plismal receberá o nome do Lrotluldcs;
UAPTI_.-l.nOS . , . ...Será levada á pia haptismal, amanha, as

.1 horas da tarde, na matriz, da Cnndclarin.
. menino Hamilton, íilho do sr. .Tosa -lc-
eler c de d. Virgínia iLamcgo Zicgçr.

Scr.lo padrinhos, a sra. d. Mnrie M.
Zicslcr e o sr. Manoel Osório da Silva
l.-mcso. _ 

^
Mapllsa-.- hoie, ás 4 horas da tarde,

na i-iircja dc S. João ll.iptisia, a interes-
santo menina* Glorinha, filha do sr. Miguel
Gomes da Cruz e de d. Irene G. Gomes
di Cruz, _ : ¦;"¦-,"¦-,_ ,

fri-âo pailrinlios o sr. K.iul de Miranda
e d. Kuliy dj Miranda.

$ :!: :»
(•OXVT.I.l-NX-AS

Amanhã, ás .1 horas da tarde, o profes-
?or dr. Fernando Masalhães, realizar., na
l-!.cola Dramática imia conferência publica
sc-hre o thema — "O instineto".

A entrada é franca,
:. $ íi

N",! sédc da Confederação Kspliita do
Prasil, á rua Marque: de Pombal 11., 11,
hoje, secunda e terça-feira próximas, as 3
horas da tarde, realizam-se as 1249". 1-300 c
1.51» confcrencias-discussõcs publicas, com
tiibuii.-i livre para 01 adversários. ,

Xo doniiniio, depois da couiereneia, reali-
za-se o íS" asícmlilía do.1 delegadoi das
sociedade., que adhcrcm ao Quinto Congres-
so l-.spiiita Universal, que scra inslallado
-1 2_ d_ agost.i de 11920,

EXVKRMOS'
Kstá doente, c cm condições de inspi-

r.ir c-.iid.idos. o eo-.mncndador,Manoel 'Ihia-
go Ferreira do Rezende, antigo presidente
da Kcal Associação Condes de Mattozinhos
c dt! S. Cos-ni- do Valle.
MISSAS. _ , . ,-._'',Na egreja de S. I-rancisco de Paula, a
familia do sr. Josc Manoel Francisco^ dc
Souza manda celebrar amanhã uma missa
por sua alma, ás 9 horas.

FALT.I-CIMrcXTO.
MAJOR TUKIA..0 T.OUZADA — Na

avançada edade de St 3nnos, falleccu hon-
tem. nesta capital, o maior honorário do
Kxcrcito Turíaho Soares í.ouzada. O 11-
nado era pae do maior Traiano Louzada,
cx.iusiiector da Policia Maritima. c do dr.
loão Lopr. T.oii7ad_. funccionario da C.abi-
ilcte de Identificação da Policia.

O major Turiano fez tido a campanha
do Paragiiay. ..'-.-;

Pre .uu serviços a Rooubltc... ao lado das
forças lefacs, na revolta dc 6 dc setem-
hro c na sua fé de officio constam traha-
lhos dc grande inportancia. como o relatório
nun apresentou ao gener-il Mallcto, sobre a
Tunta dc Alistatncnte Militar dc que foi
chefe, ao temno em que aquelle general pra
ministro da Guerra. ,'¦.;

O seu enterro rrahz.i-so hoie, saindo o
üntro. á 1 hora da tarde.. da. rua Santo
Henrique 1.3. Para o cemitério dc sao
í'rancisço Xavier.

AMERICANO — "Gioconda" (drama);'Gata Ilorralheira (fanlasia)' "Aviador
(comedia); "Algoz invisível" (drama).

•AVENIDA — "Os frutos do mal" (dra-
ma): "Universal Journal" (do natural).

CIXIC-PAI.AIS — "Don Juan" (drama);
"Kclair Journal" (do natural).

IDEAI.  "O trust dos diamantes (dra-
u:a); "Suicídio milagroso" (drama); "Os
homens - não têm juizo' (comedia).

ÍRIS _ "O roubo do nrchivo n. .
(drama); "A tentação c o homem" (dra-
n-al: "IPalacio dc Chantilly" (do natural).

ODIÍON — "Culpa alheia" (drama);
"Tigre real" (drama).

PATHE' — "Guerra ao jogo' (drama):
..Uin" lounial" 10 "¦limuiicnse Jornal"

(do natural); "Como sc educa em 1'ortu-
gal" (do natural).

. í: lí

RECLAMOS
Theatros

A nova opereta — "La
arancie", cujo intcressanlo

leggcnde dcllc
"librctto" .se

funda 
"íiiiui.' 

leiida siciliana, está constituiu-
do mais um grande suecesso para a com-
panhia Vitale. ... ,

Isso, aliás, não podia deixar do aconte-
cer, porque, além da gracio-idade do poc-
ma, a musica ú alegre e delicadíssima, a
montagem a mais caprichosa e rica, a o
desempenho da *«-« magistral, notadainente
por parto dc Piira e Maria Cwaua, liertini
e Ciprandi. , .

Hoje. tanto em "malinec , como
a querida "troupo" ainda cantara
liggendo delle arancie".

í<
Dia n dia oiigmciitam ns 111-iiiefstações

de agrado por parte do publico,,para com
a companhia Carainba-Sçognami_.io, ._

Estrcando-sc com a linda opcrela — i.a
duchessa dei 'liai Tabarin", que representa
com brilho c que traz luxuosamente çiucc-
nada, a excellente companhia tem feito o
txilo esperado. . _._

O Republica sc tem visto procurado por
um publico numeroso e dislincto, que todas
a. noites applaude com calor os principaes
artistas, fazendo-os "bisar" os tr-'"" <¦¦
oopularisados da nppar..!osa opere!

"La duchessa dei Uni Tabarin1
suas duas ultimas representações,
ú tardo o outra á noite,

>í
Xo Pheni.. o elegante theatro da rua Ba-

rão de S. Gonçalo, fez hontem sua reap
P-riçfto a extraordinária artista 1'atuna ny
rii. que aü iniciou os seus csrcctaculos por

A famosa transformista, cuja recente tem
porada no Republica constituiu
tupendo triumpho artístico, viu

.
O elegante Cine Palais faz hoje. atten-

dondo a innunicros pedidos, mais nma
exhibição do empolgante film de octualida-
de — "-Portugal na guerra", reproduzindo
a parada gerai da divisão luzitana dc
20.000 homens ria. planície t de Monlalvq,
unico film authcnt.co, autorisado pclo Mi*
nisterio da -Guerra do glorioso paiz irmão.
Os que ainda «ão viram a emocionante ,pel-
licula que não percam o ensejo nuc hoje
sc lhes depara.

Alice ürady, a cxcclsa arlista da concei-
¦tuada fabrica 'DMviixo; rêapparccèü agora ¦ no
confortável Avenida, fazendo a protagonista
no electrizante film — "Os frutos do mal",
sensacional drama de assumpto' fundamen-
te emocionante...

_, como fecho do seu espectaculo, *crc-
nios ainda o mais recente «iiuncro do "Uni-
versai Journal", contendo us ultimas novi-
dades mundiaes.

Haverá "matinée" infantil, com um film
de üellie Ritcliic. .

Um progranima encantador c o queoffc-
rece aos seus "habitues" o -popular cinema
Ideal, cujo proprietário cada vez mais se
mostra incansável na organisação do espe-
ctaculos surprcheiidciilcs. -Esse programma
foi assim confeccionado: "O trust dos dia*
mantes". possante *e vigoroso drama poli-
ciai; "Suicídio milagroso", cm 2 longas
partes; "Os homens não tem juizo", hüa-
ri.utc comedia.

.
Aos freqüentadores do querido íris é

dado «li assistir agora a uirt dos mais sc>
dúctores programmas. KÜ-o: "O roubo do
arcldvo ri. 7", drama policial dc lance., os
mais vibrantes; "A tentação e o homem",
bello c magistral drama dc aventuras, cm
cinco suggeslivo. actos, durante os quaes
o espectador .em opportunidadc dc assistir
a extraordinários episódios; "O palácio
¦Chantilly", interessante fita do natural.

*
O conceituado cinema Americano, estahe-

lecido em Copacabana, orgniiisou para hoje
um maravilhoso programma. do qual consta
o empolgante film "Gioconda", posado pela
dis.i_.cta actriz Tlieda liara; "Car borra-
lheira", attr.-iliente historia, cm _ oetos;"Algoz invisível", em 3 actos arrebatado-
res; "Aviador", interessante cometi\.. ame-
rteana. Rcoliwr-se-á uma "matinée" inf-fl-
tü, com ilistribuição de "bon-bons".

paiz mania a uma cifra aterradora. Os
russos trataram de tal fôrma o bispo
de Przeinysl que este morreu victima
de unia apoplcxia.

. *
Opinião de um critico mi-

litar sobre as operações
no Somme

Berlim, .8 - (T. O.) — Rcfcrin-
do-se ás operações no Somme no. dia
23 do corrente, o critico militar ida
agencia Transoccan escreve: "O com-
municado official francez diz que uo
dia -.1 de outubro, á tarde, e ms pri»
tneir.-is heras da noite só houve mcitr-
sões i.olndns ao norte do Somme, :s.o
é, diz 1 mesma coisa que nas b.failias
dos dias 9 t 13 do corrente. 0 com-
mando francez trata assim di passar, em
silencia sobre -os ataques extràwaijia.
riamente fortes c numerosos do dia 23.
Kalan-do de ataques só mencionou m-
cursões isoladas, que trouxeram aos ai-
liados pequenas vantagens locaes, mas
os dias 22 e 23 do corrente foram dias
de violentíssimos combates, nos quaes
os francezes e os inglezes 'puzerani em
acção enormes massas, com o fim de,
abrir passagem ao norte do Somme.
Novamente os atacantes soffreram unia
sangrenta derrota. As barricadas de
cadáveres deante das posições alleiiias
a oeste de _,c Tiansloy, attestam a te-
nacidade da luta que ahi se travou <
an tremendas perdas soffridas pelo nu-
migo durante aquelle dia.

O communicado do quartel general
allcmao menciona no dia 23; do cor.
rente cinco regimento, de linha que
sc distinguiram pela sua valorosa con-
duefa ao norle do Soiiime,

Bombardeio ás costas da
Dobrudja

Londres, 28. (A. A.) — Dizem des-
pachos recebidos esla tarde dc . etro-
grado que um torpedeiro russo da cs-
quadra do mar Negro bombardeou com
suecesso, as posições dos teuio-bul.a-
ros nas costas da Dobrudja, na allura
do cabo Midia.

-!*
Os teuto-bulgaros

oecuparam Harsova
(A. A.) — A

Carvalho Mourão, que telegiapliarain.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 28 — (A. H.) — Por não

ter satisfeito as formalidade.- regula-
nu-nlares, íoi detido á entrada deste
porlo, um barco tirúguayo. O comman-
dante foi conduzido para bordo do
cruzador S. Gabriel, c uma força de
marinheiros portuguezes. oecupou o na-
vio.

Lisboa, 28 — (A, II.) — Telegra-
pham da ilha do Fayal communicaiido
que já foi extineto o incêndio a borda
do transatlântico francez Chicago. O
navio não soífrcü avarias dc monta.

Lisboa, 28 — (A. H.) — O ministro
das l'inanças, sr. Affonso Cosia, visi-
tou o palácio do Alfeite, na margem
sul do Tejo, onde se pensa em instai-
lar a Escola Naval.

Lisboa, 28 — (A. II.) —Um decreto
publicado hoje manda restabelecer 1
¦hora legal a partir de uma hora da ma-
dragada do dia primeiro de novembro.

Concurso de um professor
na Faculdade de Direito

de Bello Horizonte
Bello Horizonte. 28 — (A. A.. —A

congregação «Ia Faculdade dc Direito
desta capital, em reunião de boje. jul-
gou validas as iiiscripçòes dos nomes
dos drs. Gudestei Pires, Francisco
Uns dc Campos e Jacques Maciel, can-
didáios á vaga dc professor substituto
da 5" secção,

A referida congregação elegeu os
lentes drs. Edmundo Uns, Heitor de
Souza, Barcellos Corrêa c Ucrnardino
Unia, para a comniissão examinadora
dos concorrentes.

As provas ornes do concurso real'-
zar-se-ão -brevemente, havendo grande
interesse nos circules intcllcctuaes para
assistil-o...

_.«.»«¦ 

O tratado de arbitramento entre
os Estados Unidos e o

Brasil
Washington] 28 — (A, H.) — Foi

ratificado .hoje pclo secretario de Ks-
tado, sr. Roberto Lausi-iig, e pelo cm-
Laixador -brasileiro, sr. Donrcio da
Gama, o tratado de arbitramento ciilré
os listados Unidos e o Brasil;

m* ______¦
A Asselmbléa Constituinte

do Uruguay
Montevidéu, 28 — (A. A.) — Con-

tinua em sessão prepaiátoria a Assem-
bléa Constituinte, hontem inaugurada
nesta capital.

Os trabalhos correm com regulari-
dade, sem que sc registre o menor inci-
dente.

Alé agora não compareceram os do-
legados balllistas.

Absolvição pelo jury do
Recife

Recife, 2S — (A. A.) — O Tribunal
do Jury diifllti absolveu o tenente Ga-
bri ei Antônio dc Brillo. inte, no da 25
d-j ottliibro de 1914, cm Gravata, assas-
sitiou um menor de 18 annos.

IM « — * — 
VESTIDOS MODELOS?..
LaMaison Nouvelle

9, HUA GOXÇALVKS PIAS, 9

No Paraná

noite,
- "I,a

todas
icii

trechos Jíi

il.irá hoje
sendo unia

A LANTERNA
A.IAXH..
* ft «

Varias

mais e..
lupeciu u ¦•-¦. seu aibul-
ravcl c inexccdivcl trah. lho coroado dc rui-
dosas ovaçücs, merecida homenagem trihit-
tada, pelü, publico carioca a notável uva!
dc FrcRoli. _ . ,_„„

Tara hoje. annuncia Fátima mais tres
CMicctaciilos oltrahciitissinios, sendo um as
2 i|_ horas da tarde c os outros dois as
8 e O 3l+ ''a noite, com programmas va-
riadoJ c escolhidos. _<!

Os e.pcelticulos do hoie no Recreio,
ouer o da matinée, quer os das duas sessões
da noite, são com a hilariante comedia —
O canário, que se conservou em scena, na-
(itielle theatrn. durante muitos dias. sempre
com extraordinária concorrência.

]£ realmente.. O amaria e uma comedia
de -etias as mais interessantes capazes de
fazer rir dcsabaladameiite ao mais sizuuo
¦dos mortaes.

Véo num exito cada vez mais, crescente
os representações da rcvlsta-fatilasia -• . '.
amor';, pela companhia do Edcn Theatro,

J0 
oVbi.iial dos escriptores portuguezes

Arnaldo I.cile e Carvalho Ilarbosa, c rc-
pleto de episódios da um

A companhia Vitale ..nnttnci,. para ama-
nhã a encíintadora opereta — O tomador,
uma. <laí> mais brilhantes .reações dc Ítalo
Ucrtlni.**fr Uove estrear brevemente, no Plícnix,
a companhia drr.iuati.íi 1u.rttl.ue2a A deli-
na e Aura Abratichcs, quo se acha dando os
seus últimos cspectaculos no Kio Grande
do Sul. . .*+ A comnanhia Carainlia-S.ojinaniiplio,
que hoje realiza as ultimas representações
da apparatosa opereta ;— La duchessa dei
Bal Tabarin, dar-nos-á amanhã, no Kcpu-
blica, a interessante oneretn — Eiia. .paraestréa da artista cantora Maria lvanisí, iá
nossa conhecida.

^ Tanto a empresa do Palacc-Tlicatrc
como o cav. l.ítoie Vitale, director da com-
panhia de opeertas que actualmente ali sc
acha dando uma brilhante série dc espe-
ctaculos, ttm recebido uma crande quantida-
de de cartas o'pedidos vcrhacs Para qne, no
¦Palace-Thcatre, seja dada uma reprise da
Duchessa dei Dal Tabarin.t Não sabemos
ainda se a empresa acorde.', a esse pedido,
pois são muitas as novidades que tem a
pòr em scena.

Entre as opere.as modernas, uma que
mais justa nomeada alcançou foi a Casta
Snzana, pelo brilho r. inconfundível alegria
da sua' musica, oue celebrizou, em pouco
tempo, o maestro Jeas C.ilbcrt. Kllc é _hoie
justamente considerado um dos grandes
mestres da musica alesre saltitanle e viva,
dos ealvrets. dos louarcs onde a vida corre
dcsprco.cupaila entre a osttirdia c o pra-
zer. Pois é deste mesmo maestro que a
companhia Vitale uns vác dar unia novissj-
ma producção — Chainpagne-Club que di-
zcm rivalizar tom vantagem com a da Casta
Sucana.•& A 2 de novembro próximo, «ta ue
finados, a companhia Alexandre Azevedo Je-
vará á scena, r.o Recreio, o Martyr do Cal-
larl", fazendo o nanil dc Jesus Christo o
actor Alexandre Azevedo.

Na sexta-feira, 6. tera locar a primeira
representação dai poça — Sintone. _o reper-
torio da Comedia I .anceza. fazendo a pro-
tagonista a actriz Cremilda de Oliveira. _

4fr Amanhã, cm segunda recita de assi-
imatura, sóbc á .cena. on brctniêrc no Rc-
publica a opereta de exito enorme — F.va.
cm nue Stefi Casillau c Enrico Valle tem
cxcellentes creações cômicas, nella estreando
a soprano Marta Tvnnisi.

Pela sua excellente nionlacem c desem-
pcnlio magnífico, conseguiu esta opereta uni
irrande suecesso cm Buenos Aires c Mon.
trti-idío, quando intcrprcfcda pela «onipa.

enlimenlalismo nhia Caramba.

¦Nova York, 28. (A. A.) — A em-
baixada allcmã cm Washington recc- f
beu communicado official dc seu go-1
verno coninumicando que as forças
'lento-búlgaras comtnaiuladas pclo gc-,
lícral von Mackenscn, que operam na ;
região da Dobrudja, oecuparam liar-'
sova.

ps austro-allemães pene-
traram em Kimpolung

Londres, 28. (A. A.) — Telegram-
mas de Petrogrado dizem mic os aus-
tro-allemãcs conseguiram penetrar em
Ivimpolung, tendo as tropas moscovi-
tas sc retirado cm perfeita ordem para.
Wama, na impossibilidade dc conti-
íuiar a defender .aquelle ponlo, por isso
que "inimigo já dominava as alturas I j.,],

O presidente da Bolivia
teve uma recaida

... Pus, _S — (A. A.) — O dr.
Ismael Montes, presidente da Rcpubli-
ca, que ha ditis guardou o leito por 1110-
leslia perlinaz, acaba de ter nova rc-
caida.

O estado do chefe do_listado não 111-
spira, porém, sérios cuidados, estando
cercado dc todas as aíl.emjõcs das maio-
res notabilidades médicas daqui. _

S. ex. tem recebido numerosas visi-
las pessoaes c por felegrammas e car-
lócs.

— __¦-__
Os allemães cercados no

forte de Vaux
Paris, 2S — (A. A.) — As'tropas

francezas que operam na fegião de
Vcrdun cercaram os allemães no forte
dc Vaux;. ...

A luta proseguc cotn grande nitensi-

AS FESTAS PELO REGRESSO DO
DR. AFFONSO CAMARGO

Curilyba, 28 — (A. A.) — As festas
que serão realizadas neste listado, por
oceasião da chegada do dr. Affonso
Camargo, conci-ntrar-sc-ão 110 littoi-.il e
na captai do listado, devido á modifi-
cação no itinerário da viagem, que será
feita por via maritima, dc Santos para
aqui. .....

A Prefeitura de Jabõtica.al enviou
um officio manifestando a sua solida-
riodade com o dr. Affonso Camargo,
pelo accordo dc limites.

¦ «<¦«_¦ 

A Liga do Commercio
FORAM DISCUTIDOS

IMPORTANTES
ASSUMPTOS NA SES-

SÃO DE HONTEM
Reuniu-se hontem, ás 3 da tarde, o

conselho administrativo da Liga do
Commcrcio. .

Depois da leitura da acta, que foi
approvada, foi lido o expediente, que
constou de officios da Câmara Syndical
de Coniinercio de Buenos Aires, da
Federação Brasileira das Sociedades do
•Kenio, da Sociedade de Commcrcio e
Industria, de 1 .mio, do dr. Eduardo
l"rança, da Linha de Tiro n. 7, etc

Passando-se á ordem do dia, o pre-
sidente declarou empossados os dois
novos -directores, srs. D. Spezzo c J.,
Corrêa da _oeha.

Passando-se á eleição dc cargo de
vice-presidente, o sr. Campos Heitor
propõe que, por aclamação, seja escu.
Ihido o coinmendador J. Vasco Um-
gão, proposta esla que foi acceita coin
geral agrado por todos os directores.

O presidente, usando da palavra, de-
clarou querer tornar bem patente mio
ler tido nessa escolha a menor in-
teivcnção, em vista de sua situação du
parentesco e amizade com o sr. Vasco
Ortigão, apezar dc reconhecer que
elle, como qualquer dc seus collegas .1
poderá exercer esse cargo com real pro-
veito para a I.iga; entretanto, "ão de-
seja que se diga que influiu nessa ro-
solução, do conselho. Por isso frisa e
accentua esse seu modo de pensar, pc-
dindo mesmo que isso se declare cm
acta, afim dc evitar que amanhã, se
especule com esse acto do conselho. Oa
srs. Camacho Filho e Cerqueira Mar-
que.i, respondendo ás considerações "dc

presidente, declaram que essa inicial 1-
va partiu de alguns directores, sem
ter sido mesmo consultado o sr. I.anin-
lho Ortigão; portanto, apezar de muno
respeitarem o seu louvável escrúpulo,
pensam que Liga e o Conuucrcio su
tem que regosijar-so com. a feliz cs-
colha. • .

Após essas explicações foi, de ac-
còrilri com a proposta, unanimemente
eleito, por acclatiiação, o' sr. V. Oiti-
gão pata o cargo dc vice-prcsidcnle, íi-
cando resolvido que se lhe telegra-
phasse nesse sentido.

Foram escolhidos os srs. lv. Meyçr
e A. Ferreira para 03 logarcs vagos, na;
comiiiissão dc syndicaucia, c K, Hess
ua de interesse dc classe.

Passando-se a tratar du aetua. alis-
tamciilo eleitoral, o Conselho iicccitou
o ofierecimetito do ex-deputado dr.
Salles Filho, dc se encarregar desse
serviço, sem que 'haja de parte a par-
te o menor compromisso, ficando tam-
bem deliberado que, dc accordo com a
direetoria, o dr; Salles Filho inicie
esse serviço «si scina.ua próxima, de-
vendo todos que queiram alistar-se
comparecer á sédc da Liga; e ainda
mais que os directores Camacho fi-
lho. V. Ortigão, Krocardo dc Carva-
lho'. Santos Guimarães, J. -Rocha c C.
Heitor, devem procurar os eheies
das casas commcrciacs afim de que
elles e seus empregados se alistem.

__i lida e approvada a representação
que vae ser dirigida aos poderes com-
pctciiles, 110 sentido de conseguir que.
os negociantes estrangeiros votem e
sejam votados nas eleições municipaes
desta capital.

Passando a tralar da reforma do
actual contrato da Companhia Tel.pho-
nica,- ora cm discussão no Conselho
Municipal, foi escolhida uina comuns,
são que deverá reunir-se amanhã pata
estudar os trabalhos elaborados pêlos
srs. B. Thcdvcr, Accacio Lannes e M.
Raposo, e delles concluir um suh.itu-
tivo para ser apresentado ao Consel.hu
Municipal, acompanhando a representa-
ção contra o que se discute.

F'oi resolvido officiar-se ao dr. 1-..
França, agradecendo o seu offçrcoir
mento feito por offioio datado dc uS
do corrente.

Por fim, foi adiado, pclo adeantado
da hora, o eslud1,. sobre a proposta dò
sr. S, Guimarães sobre as férias de
15 dias que os patrões deverão conce-
der anniialmcntc aos seus empregados,

O dr. Manoel Borba re-
gressou a Recife

Recife. _S — (A. A.) — O dr. Ma-
ncel Borba, governador do Estado, rc-
gressou de Tin.bni.ba. sendo rece-bido
nelas alias autoridades -do listado

diversas outras pessoas gradas.

'Por ler assumido o commando do
couraçado Floriano o capitão de ma.
e guerra Gentil Augusto dc Paiva
Meirai foi designado para substituil-o*
o official <le igual patente August .
Theotonio Pereira, na comniissão de
promoções do Corpo de Marinheiros
Nacionaes.

que o circumdain.

A aviação no exercito
rumaico

Londres, 28. (A. A.) — Jornaes des-
Ia capital noticiando a checada dc nu-
nierosos apparelhos aviatprio- em Pu-
caresf, dizem que a falta dessa pode-
rosa arma no exercito rumaico c que
estava grandemente diíticultando suas

' 
operações, por isso que não podiam os

| runiaicos, a exemplo do que fazem os
í seus inimigos, examinar os seus movi-

mentos, tendo entretanto os seus com-
pletamcntc dminciados.

Affirmam esses órgãos que com os
reuirsos agora enviados pelos alua-
dos, os runiaicos terão 03 elementos
precisos para proseguir na vigorosa
contra-offensiva que já iniciaram.

Um implicado no incêndio
da Alfândega do Reci-

fe despronunciado
Recife, 2S — (A. A.) — O juizo fe-

dtral (Icspronuuciou o sr. .Arthur Ge-
roncio Passo, unico denunciado "elo
incêndio da Alfândega desta capital.

O ,'onwi Pequeno, classificando esse
acto dc uma desidia, noticia que lia
nove -annos um detento aguarda o seu
julgamento.

¦__«-__¦ -
Um "match" de football

uruguayo-argentino
Buenos Aires, 2S — (A. A.) — Par-

tir 
"hoje 

para Montcvidéo o team ar-
genlino do football que amanhã vae
jogar com o scratch nruguayo o miií.*/i
cn: 'beneficio do Circulo de Imprensa
Oriental.

Os vencedores rcccibcrao medalhas-
mandadas especialmente cunhar pclo
dr. Ballhazar Bltmi, actual ministro
dc listado d'as IRelaçõcs Exteriores da
Republica vizinha. ,

Nas rodas sportivas desta capital ha
grande anciedade pelo resullado dessa
dcsejaVla prova internacional.

O DIA NAS ESCOLAS
EStOLA BARÃO DO RIO BRANCO -

Realizaram-so antc-ltontcm, na l-.scola i.ir.10
loliio 

'Branco, sob a direeção da estimada
cathedratiea d I- milia Penido, os exames
do !-r neiro anno do curso complementar,
a cargo da adjunta d. Romana 1-ouseca,
rnin resultado íoi o seguinte :..•'.

].islinc.ão . louvor. Odctlc da Araujo
Pereira distiucçrm Oswaldo Cunha; l>ena-
mente, grão o, Maria Adelaide dç Miram
da" pienamente. grão 8, Jovcbna Braga
plenamente, «ráo 7, H..'d

— > — 1
ílaydéc Jc Andrade.

Brasileiro
as notas

por perfu-
substituídas duran-

mato a dezembro de
numero de 258.826 e 110 va-

lor 
"total dc ..2. ..54 :;20$ooo.

1» __ »— —

Nas forn.-.'-as do Lloydi
foram incineradas lioníein
conversíveis já i-iuit lizadas
ração, resgatadas
te os mezes dc
K/15. el»

ME. A. ETÍE1
Continua a trabalhar 110 gc-

nero dc sua especialidade, em
vestidos chies
muni, tendo
tos para esse
tem-ro 132.

fora do com-
todos os cleiiicn-

•fim; rua 7 Sc-

Commercio a varejo e o
orçamento municipal

A Associação Protcctora do
Commcrcio a varejo, com sede a
rua da Carioca 69, sobrado, com-
mímica aos srs. commerciantes a
varejo -desta capital que sc cn-
contra a commissão designada pela
Assembléa Geral realizada em 26
do corrcnle, das 2 ás .1 horasda
tarde, todos os dias uteis, ate 3
de novembro próximo, afim de rc-
ceber as reclamações sobre oorça-
mento municipal em discussão no
Conselho Municipal.

A Direciona.
(J 5-'o6

Uma acção improcedente
André Maria Neves e outros, em-

pregados ambulantes dos Correios, pro-
puzeram no Juizo Federal da •V-vara

uma acção ordinária contra a Umao
Federal.

Pleiteavam elles lhes pagasse a re,
com os juros da mora e custas, as Uit-
ferenças entre os vencimentos que
recebiam, a principio, pelo Dec. 7.633,
dc 11 de novembro dc 190. e actual-
mente pelo dec. 11. 0.0S0, de 3 de no-
vembro dc 1911, como empregados ain-
iu-ántes da Administração dos_ Cor-
reios de S. Paulo e os determinados
pela lei orçamentaria de 1908, a con-
lar do respectivo exercido cm diante.

O dr. Raul Martins julgou a acçao
improcedente sob o fundamento de
sc não applicar aos autores dos dispo-
sitivos de lei invocados e os conde-
ninou nas custas,

TIRO NAYAL BRASILEIRO
Com o intuito dc apresentar o maior

numero possível de voluntários na pa-
rada da Marinha, a 15 dc novembro
próximo, continuam muito aclivos os
exercícios do " Tiro Naval Brasiki-

ro ", no Arsenal de Marinha,
O almirante G. Garnier, chefe do

Estado Maior da Armada, determi-
liou que o 2° tenente O. Varady e
11111 cabo do Corpo dc Marinheiros
jíacionaes sejam poslts á dislposição
do commandante Frederico Villar. di-
rccíor do " Tiro Naval Brasileiro",
para os serviços da instrucçâo e do
armamento desta reserva naval.

Os sócios do "Tiro Naval Brasilei-
ro" são convidados a. comparecer,
hoje. uniformizados, á festa da entre-
ga da bandeira nacional ao Tiro n. 7,
ás 9 horas, no campo de S. Christo-
vão.

_i » m » tt* —

Bagam-se amanhã, na Prefeitura, as
folhas dos adjuntos dc 3' classe, de
letras A F.

Não se afflijam

Dá saude e cria força

ALISTAMENTO ELEITORAL
Assumpto de máxima opportunidadc,

acaba de sair á luz cuidadosa publi-
cação da Lei 3.139, de 2 de agosto de
1916, que estabelece o meio por que
deve ser feito o alistamento eleito-
ral, acompanhado do Dec. n. 12.193,
dc 6 de setembro do mesmo anno,
que lhe deu regulamento; tudo deta-
Ihadamente annotado pelo dr. João
de Souza, advogado" nos auditórios
desta capital.

E' mais um importante serviço pres-
tado pelo conhecido livreiro Jacintho
Ribeiro dos Santos, que tomou a seu
cargo a edição do trabalho dc indis-
cutivcl utilidade.

¦ - « ¦»-»_•¦

A LANTERNA
AMANHA

Morreu na Santa Casa o menor
Antônio

Ante-liontcm á tarde, na rua Figuei-
ra dc Mello, o automóvel 11. 1.036,
guiado pclo motorista Abel de Carvalho
Brandão, ao passar cm toda a veloci
dade, colheu o menor Antônio, de 10
annos de edade, filho de Antônio da
Souza Thomc, morador á rua Fonseca
Telles n. 30.

Esse faclo foi por nó. noticiado.
O menor, que ficou ferido muito gra-

vemente, foi internado no hospital de
S. Zacharias, da Santa Casa, cm cs-
tado comatoso, feus padecimentos da
noite até ao amanhecer se foram aggra-
vando mais e mais, até que, não po-
dendo resis, a infeliz creança, veiu a
fallccer.

Seu cadavcrzinlio, depois dc exami-
nado, foi mandado para a casa dc seus
desolados pães, dc onde, hoje sc dará
o_ saimento para o cemitério dc São
Francisco Xavier.

O "chauffeur" causador d_?se la-
mentavel faclo toi autoado, como no.
ti ciámos.

Massa de Tomate-- A •*¦*••
n da Companhia. Mauufactora
Conservas Alimentícias.

lhor é
de

Quem quizer lêr sempre as ul-
timas novidades é só na casa Braz
Lauria, agenle geral da A .LAN-
TIDA.
78, RUA GONÇALVES DIAS, 78

Entre Ouvidor e Rosário
¦¦.__«_—

O capitão de corveta Alvim Pessoa,
visitou -hontem em nome do presiden-
te da Republica, o dr. Souza Dantas,
ministro interino das Relações Exlerio-

Esteve hontem no Ministério da Fa- res, e que ante:hontem se feriu leve-
zenda em demorada conferência com j mente num ligeiro incidente, e o dr.
o sr.' Calogeras. o commandante Mui- j Oscar Rodrigues Alves,_ secretario do
l-r dos Reis, director do Uoyd Bra-
iileiro.

interior do governo de S. Paulo e a*-
te-hontem chegado a «ta capital.

Conferenciou hontem com o ministro
da Fazenda o senador Rivadavia Cor-
rea.

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direeção

— Aposentos para 200 pessoas 
O que mais convém aos passageiros

do interior — Preços:
Quartos com pensão 7$ e 8$-_..

diários. Quartos sem pensão
4$ e 5$coo diários.

Praça da Republica 307 — Rio de
Janeiro. Km frente ao Campo de
Sant'Anr.a e ao lado da E. F. C.

Angmento dos impostos muni-
cipaes

-Kscrcvc-nos Uni proprietário:"Sr. redactor. O clamor que es-.a
suscitando o projecto dc orçamenta
municipal ainda é pequeno em propor-
ção ao angmento de ônus que nelle »<•
consigna para quasi todos os con'::-
bu-intes.

Sem falar nas licença, para obras e
negócios, cujas taxas são em gerai,
aggravadas, lemos: .

I  A supprcssão do máximo de .10$
por metro de tesiada, que era alliibui-
da á contribuição para calçamento, a
par da innovação de sua cobrança j.;.-i-
lamente com o imposto predial (arti..-u
213, paragrapho 2° do proj.1 medi Ia
que é flagrantemente iueonsiilueioii-.il,
porquanto os poderes municipaes, caie-
cendo dc competência para legislar .-'
bre direito processual — tanto que o
processo das infraeções de postura-, foi
regulamentado pelo governo federal —
não podem estendei- 11 outros impostos
o privilegio do executivo fiscal de que
goza o predial. .

II — A creação do imposto adir.cio-
nal de 10 "l" solire o de transmissão
da propriedade, ao mesmo tempo tpe
algumas das suas taxas são elevadas a
mais do dobro. Para os herdeiros nc-
cessarios, cm vez de 0,5 .". consignam-
sc as taxas de 1 "|° sobre a quota Ie-
gitimaria, 2 °\" sobre a quola excedeu-
te á legitima, em que succedcrcm
ab intestato e 4 °|. sobre a mesma'
quota quando liansmiltida ab leslaío..
D09 collaleracs cm 1° gráo se cobra-
rão 7 .** cm vez de 5.5 °\°< 'Ias de
2" gráo 14 "Io cm vez dc 11 T. dos
demais parentes 18 "|° em vez de
16,5 "I". dos estranhos S4 ." em vez
dc 22 "Io. O imposto da subrogaçao de
bens inalienáveis, devido além dos di-
reilo. de transmissão, é elevado de
11 "|" a 15 °|°, quando se fobra actual-
mente á raz.o de 2,2 °|°, sen*, de
bens dotacs e de 11 T se não -fur de
bens dotaes ou se estes não forem
subrogados por apólices.

III — A incidência do imposto ter-1
ritorial sobre o valor rural jle todo3 os
terrenos, ainda mesmo edificado., isen-
tando-se nestes apenas uma facha que
tenha de largura o triplo da largura dai
fachada principal do predio, e de ex-
tensão o comprimento médio do ter-
reno da sua frente ate o fundo (arti-
gos 136 e 137, paragrapho unico do
proj.) O imposto territorial assim lan-
çado vae tornar-se uma verdadeira du-
plicala do imposto predial, porque sa-
bidamente o valor locativo de um Pre-
dio está na razão directa do terreno
que desfrutam seus moradores. Alem
disso, para se apurar a facha isenta noa
terrenos edificados, serão precisas di-
versas medições custosas que constw
tuem outros tantos ônus. ,

IV  A supprcssão da isenção da,
imposto dc sello e de quaesquer ento-
lumentos que o artigo 25 da lei orça-i
menlaria vigente concedeu para as col-*
ledas do imposto predial, sendo qu<
tem deixado de se cumprir por ordem
descricionaria do sr. Fontes CasteKo,
sub-director das Finanças. Não obstan-l
te o texto claro do citado disposiVvo,
esle senhor tem exigido que as collc-i
ctas, além do sello federal de fipo, pa-
guem ainda o imposto de expediente .
tenham a firma reconhecida.

V" — A elevação da taxa sanitária
que, para os domicílios de v.t'or lpca<
tivo de mais de 2:000$ ate ,.:*>oo*, «
dc pois pagarão 3$ em vez d.
2$;'os de aluguel mensal de 300$, qui.

5$; os i'.

A LANTERNA
AM AN EU

1 hoje pagam 3?,
400$, em vez de 4S Pagarão .
aluguel superior a 6:000$ annuaes pa;

I parão 6S; os de alugue, superior a
; o :00o? até 12:000$, 7$; os de aluguel
1 sunerior a 12:000$, 8$ooo. ,

Ficamos aqui. sr. redactor. para «H
roubar o espaço do seu jornal.

O nuc deixamos apontado e bastaM
te para provar que o prefeito .-«r *
rar-nos a camisa do cor_0.
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CUH-A. "D_*_- O AG-XTESin. A.
A scnhorinha Diva Machado Ribeiro, que me foi
apresentada pelo illustre collcga dr. Augusto Li-
nhares, no inicio do tratamento, não podia pronun-
ciar as palavras mais simples senão com grande
diffiouldadc, e pouco mais de um mez depois vi
a mesma sentiorinhai ler e conversar sem hesita-
ção, com toda a facilidade. O tratamento da gaguei-
rapelo dr. Augusto Linhares dá completo resultado..

Kio, 21 de outubro de 1'JIO—Dr. Moura Brasil.
__¦_______¦______¦

Cora a presençai. JíilsarL
«atilas Uotclho. iHiinicdi
'Alonso.

Liga Fluminense Con-
tra o Analphabetismo

resença dos srs. Kamon
ard Teixeira Leite. Jo-

...io. Ku.il.cdes Ribeiro, J.
ÍJenioracs. Jorse Ansclv. Ricardo Bar-
liosa Áureo IJciicv^cs Zclermo liar.
roso' e Vieira da Rocha, c sob a pre-
sidencia do sr. Luiz Palmicr, esteve
reunida, cm sessão ordinária, a Mira
.fluminense. _ ....

JJcpois de aberta a sessão foi dada
a palavra oa dr. EUtsrd Teixeira
Lcilc que. na (itialidado dc represen-
latite do dr Leopoldo ')'. Leite, com-
«nunicou que o presidente recebeu
duas importamos cartas, dc Cambuçy
e S. losé de Ubá, município de
Monte Verde reclamando contra n
deficiente inspecção escolar o sobre a
/alia de professor na escola de oao
José dc Ubá. „¦-.": -. i

I-articinou ainda nuc o dr. Teixei-
xa í.cile recebeu lambem um telc-
uramnia -o'o dr. Henrique Borges, so-
licitando a intervenção da I,i|?a para
<iue 6i.-i.-i creada uma escola, estadual
no povoado dc Sertão município de
.Vassquras.

O sr. J. Dcmoracs conimunicou
-Havor recebido uma reclamação dc
Alatlo Crosso. districto dc, Sanuarcma,
nela (jual o professor publico sr. João
Carvalho d'Ávila, nas lioras de nula.
man-da que os alumiios traballiciu ua
sua horta.

I-ara tratar do fechamento da cs-
cola de 1'araokena. niiinicioio dc la-
dua foi dada a oalavra ao dr. /c-
foriiio Uarroso, quc apresentou vários
'documentos, recebidos do rifando
ilislricto. constituindo um protesto
collcctivo da população.

líntre os documentos citie acontpa-
filiavam o officio dirigido ao presi-
dente da Lina. além de artigos do
Agrário foi (.-nviadn a ennla do -ofu-
cio dirigido ao dr. Nilo Pecanlia. com
uni grande nuiiicr. dc assignaluras.
l-'oi resolvido providenciar com ur-
ücricia iui.lo ao governo para mie
seja restabelecida a escola du la-
raokcna. , , . _ , .

1-or proposta do rir. l.uiz Pa rnicr,
foi deliberado enviar congratulações
ao dcimtailo Rauuluho Cunha, cm
vista do bello discurso fc-ílo na As-
scihliléa sobre instrucção. e do exccl-
li-nte pri.iccto apresentado sobre cn-
sino profissional. 0 dr. Edgard Lei-
in coiniiiiinicou nuc. nelo dr.:_l'.lirico
Teixeira Leite, prefeito de pnnahy-
ba do Sul. foram creadas mais 2 es-
colas muniçipaes e oue ia foi _inaup.ii-
radji o curso nocturno do t-Ollcgio
Salila Cruz. ,'•"-_

A I.igi rccobo.li mais a9 nuhcsues
d.-is srs. T.-.iauiiii de Mello. Aldciuar
lían os c Homero ri nho.

NO SUPREMO TRIBUNAL*

Um executivo por
impostos

Tendo incorrido na pena de pa-
gamento de impostos cm dobro,
conforme sentença do inspector da
Alfândega do Pará, o procurador
seccional da Republica requereu
um mandado executivo contra a
firma Araújo Martins & -C, para
o pagamento <la quantia de réis
I4:8.o*>ooo.

O juiz federal, corem, indeferiu
a expedição do mandado,* visto ter
aqtiella firma prestado fiança ido-
nea em juizo c recorrido da sen-
tença para o ministro da Fazenda.

O procurador seccional aggravou
para o Supremo Tribunal. Km ses-
são de liontcm foram relatados os
autos pelo ministro Sebastião La-
cerda. Entende s. ex. que, cm-
quanto não lòr julgado o recurso
de aggravo do despacho do ju-z
federal, que recebeu no effeito
devolutivo a appellãção interposta
pela União da sentença que julgou
boa a fiança idônea prestada pela
alluilida firma, não pódc haver lo-
gar a execução da sentença do in-
spector daquella Alfândega.

O Tribunal, contra os votos dos
ministros Goilofredo Cunha e OU-
veira Ribeiro, negou provimento
ao aggravo, de accordo com o mi-
nistro relator.

-•¦»*¦ « >¦

COMMERCIO

BIBLIOTHEC A
— DO —

3
M9*.:*.*
5.
•3
8
%:.*'.:
J]t Acham-se íi vi-mlii os vo.
íi 1 ii mes:

Correio
da Manha!1__ 90

Original torneio escolar
' Brevemente será realizado, tm
mu dos nossos jardins publicos, Uni
bem organizado festival campestre,
no qual, pela primeira vez, sc reali-
zará um grande torneio escolar
tendo por base — a Arvore, a lia-

prensa, c o Analphabetismo.
Xo mesmo torneio, súmenle po-

durão tomar parte os alumnos dos
estabelecimentos de ensino, farda-
dos e militarizados, Em tribuna
ndrcilcmcnlo preparada, cada alu-
¦nino dissertará jo minutos, cm uma

das ires tliescs escolhidas e sem o
auxilio da escripta. Tres liados re-
logios de ouro serão os prêmios
ofíerecidos aosi.mMiiciros classiíi-
-cados, respectivaSuetitc, nas tres
thcr.es;

Não é permittido a cada alu-
nino se inscrever em mais dc uma
these. .

Constituirão o tribunal julgador
do torneio oratório, os presidente.;
da Liga de D. Nacional, da Liga j jj*.
Brasileira contra o Analphalietis- | g
mo. do G. Comitê Contra o Anal- Si"
píiabctisifto tio Brasil, o director
da Instrucção Publica Municipal e
o prefeito do Dislricto Federal,
que será o presidente ilo mesmo.

Serão requisitos essenciacs para
a classificação do candidato: —

Voz, mímica, correcçáo .oratória e
substancia da oração.

•A todos os csliibeleciinciilos dc
ensino vae ser dirigida uma cii-
cular neste sentido.

|0 Marquez de Fayclle,|
Por Cfúrm-d ilo Ni-i-viil 8j

O Tamanco encarnado!
l*oi- lleni-y Mui-ger jj.

Um casamento na |
época do terror, |

Por Mirecoiirt Ê

LÁZARO.

Kio, 29 dc outubro do I9«S.
ASSEMBI/ÉAS CO.WOOAiDAS

Companhia l*orçri e I<uz Norte de
S. Paulo, dia .Ti, a i hora.

Companhia Technica e Importado,
ra, dia ji, ás a hora,.'Novembro :

Fabrica dc Fumos Brasil, dia 3, ás
2 lioras.

COXCOBKENOIAS
ANXUNCIADAS

Dircctoria Ceral dos Correios, paraa acquisi.ão de* uma lancha a gazoli-na, dia 30, is _> horas.
Administração dos Correios do Es-tado do Kio de Janeiro, para o forne.

cimento de material, dia 31, ás 4horas.
Lloyd Brasileiro, para o venda dos

cascos dos v.iporcs Estrella c Orion,
dia .31. ús 2 horas.

Novcmbr0:
listrada de Ferro Contrai do Bra-si 1,.para o fornecimento dc carvão delorja-, dia 4, ao meio-dia.
listrad-i ile Ferro Central do Brasil,

oara ,o fornecimento d" objectos dc es-criptorio. exoediente e tj-pographia,
dia C, ao meio-dia.

Deposito do .Material Sanitário do
Exercito, para o fornecimento de arti-
Kos.dc expediente.-advcnlicios materialsanitário de paz e guerra, dc cirurgia
dentaria e de veterinária, dia C. ao
meio-dia.

Dirccioria Geral dos Correios, paraos scrvi.ns do condticcão de malas e
de collcclas da corresuondencia nesta
capital, dia 6. ás 3 horas.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o 'fornecimento de materiaes di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

lvstradj de Ferro Central do Brasil,
para fornecimento dc utensílios e ar-
tifíos diversos, dia 8. ao meio-dia.'ístrada .lc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc ferro c outros
melacs de fundição, dia ij. ao meio-
dia,

hstrada dc Ferro Central do Brasil,
para o ifornecimento de ferramentas
c ferragens, dia 10, au meio-dia.

Lstrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de tintas, óleos,
drogas e ariij-os semelhantes, dia li,
ao (meio-da,listrada de Ferro Cenlral .do Brasil,
Para o fornecimento (lc limas, para-fusos c pontas 1'anz, dia i.í, ao meio-
dia..

listrada (lc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de materiaes de
ojiistrticção c artigos semelhantes, dia
14. ao meio-dia.

J-tc-partição dc Águas c Ol.ras Pu-
bllcao, nara o fornecimento de mate-
riacs, objectos dc escriptorio expedi-
ente. forrflKohs c arlijíos diversos, dia
it..ao meio-dia.

Fslrad.i dc l;crro Cenlral do Brasil,
para o firncciriiohlo de materiaes de
ill.iuiiiin.cfio. i-lectricldadc e autoino-
vçis( dia 1(1, ao meio-dia.

Dircctoria Ceral dos Correios, paraa acquisicão de 20.000 malas para
corrcspondcncia. dia 20, ás 3 horas.

REÜXIõES 1)10 CIIRDORKS
Fallencia de José Teixeira, dia 31,

á 1 hora.
Kóvciribrõ:
Credores de Oliveira c Vascòncct-

los. dia 1 ás .-* horas.
Kallcncia de João da Silva Giiima-

raes, dia io. á i hora.
Fallencia de José Biltcncourt dc

Sotlza. dia 13, á i hora.
Credores <\o MetrcHes e 1'creira,

dia io, /ij 3 horas.

•••

Gottas Virtuosas t fZZ
Curam hcinorrlioidcs, males ilo iilc.o,
ovarios. uiinoa e a propiia Cystitc.
_— 1 0) «— o> — ¦ 

Altandega
Por porlarla dc hontem. o inspector

designou os cscripturarios Misael 1 -_;
Pciina e Andrade Cosia, para. proçe- %
derem á classificação c avaliação dos I „,
conlribandos coiistanlcs do dozes jii-1 j.
coles de charutos italianos ,c dc du-1 j.
5-eiilas e sele dúzias de canivetes, an-1
prelienilidos : o primeiro, pelo 2"
ficial aduaneiro André Henrique dos
Sanios, no dia 10 do corrente, enli
os anuazens 17 c iS do Cáci do l'or-
to c o segundo, pelo empregado dc
egual categoria, Dcodoro Simões I'cn-
na, 110 dia 9 lambem do corrente, de
um indivíduo quo. saia dc bord-i do
vapor nacional "Satcllite'1.

-- Foram responsabilizados pelo pa-
(.amciilo dos direitos das mercadorias
extraviadas dc volumes importados
¦por Vasco Orligão Sc C, e Vieira
Soares & C, 03 coninrandahtcs dos
vapores " Qrcgoman1*, entrado cm ju*
lho c "Zaalaud" em setembro, du cor-
ircnte nmio.

Foram deferidos os seguintes -re.-
querimentoü de restitinço dc direitos
pagos a maior :

Scjrura Campou & C, 2,i^$jio.
;i?.|8.- c 324Í0C7; li, , Lambeu,
,|CS$?o4j Mendes Sih-n & 
--o.$;n5; Lebrão a C, eSsSSje; li,
(L. Il.-ivrison, i;$óoi c Jllias Abdel-
nvir, 2i7$S_6..

O commandante do vapor fran-
ccz "A1nlr.1l Niellyl, ciijrndo em e.|
do jullio ultimo. íoi responsabtlisado
'jVo pagamento dos direitos da mer-
cadoria extraviada de treg cat.\n* per-
teiicciitcs á firma Azevedo Torres.l*'orain condemnados a pagai* os
direitos cm douro das mercadorias
mie deviam conter vários volumes que
deixaram de descarregai*, os cotuman*
•.la.i-.tes dos vapores "Santa Cotliari-
n:i"v entrado em janeiro dc 1913 c" Prina", cm agosto ultimo. Para pro-
ceder a respectiva avaliação, foram
dcBipnadõs os eferipturarios Mario
Corrêa c Amaro Câmara.
-— Km um requerimento dc J. C.

Guiiiiarács & C, pedindo vistoria ein
iitin piano descaregado do vanor "J)u*
pleix , quebrado, foi exarado o sc-
Riiinto despacho : — " Reconheço a
avaria pela qual iiaò lia respansaveis
e_ concedo o abatimento de vinte e
cinco i'or cento, de accordo com o
laudo u.i coiinuissão.'1

——iB <l l_P*»-^oTr»op**r—¦ MlII 1 ¦ ¦ ., — ¦

diversas noticias da
Guerra

Foram transferidos: na arma de
artilheria, o capilão graduado Tilo
Regis jle Alencastro, do quadro
stipjilciiicntar para o ordinário,
sendo classificado nn a" batalhão,
e o i° tenente Marcoüno I-'agun-
.k-s, deslc batalhão para o 7° regi-
incuto: na arma de ctvídlarin, os
primeiros tenentes .losé Antoriib
de Medeiros, do 5" corpo dt- trem
para o 14" regimento, Oelavio Pi-
res Cocho, do quadro siipplcinen-
lar, ]iara o 5° corpo dé trem, Eu-
rico Alves do Banho, do 14" regi-
inciilo para o qua-.lro suppleiiicn-
tar, c Aiildniò da Silva Rocha, do
4o para o 1" reginiento, c os sc-
gundos tcnenlcs Adheniar Dias da
Cosia, do S" regimento para o 5"
corpo dc trem, e Hippolyto Paes
de Campos, deste para aquclle.

— Será classificado ein mu dos
corpos, com éffeclivo, o 1° tcneii-
1c Kcynaldino Antônio Quadros.

5-344

Embarque, etn x] :
E. Unidos .... 3.200Cabotagem. . . ¦ 2.144

Existência em 27, de tarde 371.673
Entraram desde o dia 1 de julhoate hontem 1.037,983 sacca, « cm-¦barcaram cm egual período 834.661

ditas.
Honlem, este mercado abriu esta-

vel, com regular numero de lotes ex-
postos á venda c regular procura, ten-
do sido elfectuadas de manhã trans-
acções dc 2.104 saceas, ao jircço de
9$4oo, n arroba, pelo typo 7.A' tarde, foram realizadas vendas
de 3.800 saceas, nas bases de 9$40oe. 0$5oo, fechando o mercado cm po-sição estável.

A Bolsa de Nova Yorls abriu com1 a 8 pontos de alta.
Passaram por Jiiiidlaby 57.700 sac-cas.
Não houve entradas.

6.
7.'8.

9.

9SC00 e fit.700
9$3oo o 9$4oo
9$ouo e o$ioo
8$;oo c SJ800

Em 27:
linlradas :
Desde

Santos
53.776 saceas.

„,.,. - '•'34.ÍI3 saceas.-
Media: 4-*.019 saceas.
Saidas: — —,
líxistenoia: 2.481.692 saceas.
l'reço_ por io kilos: ..$600.Posição do mercado: calmo.

Lage Irmãos conimiweani n«ecotações de café são as seguintes:

Typo, 1'or 15 líilos

.1.
4.
5.
6.

8.
9.

I0$700
208400
10$I00
9$8oo
9$.íoo
0$aoo
o'fooo

CoimiHinicii*H03 a Agencia Ceral
das Cooperativas Agrícolas do lista-
do de Minas Ueracs :

I Cafés do sul c | Cafés de outras
I oeste de -Minas | i«rocedeneias

_. I Comim-.iu I
H I

Còr I Cjmmum
1

Côr

Dita» de. l9i4,port.
Ditas, nom; ,'. •
Dito de 1904'-, 'i
Ditas de J9i/*,por,
Ditas de Bello Ho'.

rizonte. .....
Bancos:

Coinmcrcial . . v
Brasil
Lavoura; . , • • .
Commercio. , . .
Nacional. . . » •
Mercantil ....

C. ae Seguros:
Brasil
Minerva. ....
Garantia
Integridade. ...

Estradas de Vcrro'.
M. S, leronymo .
Noroeste. ....
íòcyaz. . . . , .
Kcdc Mineira. . •
Norte do Itrasil. •

C. dc Tecido5:
Brasil Industrial •
1'. Industrial. . .
S. Felix. ....
.Alliança
Corcovado. , . .
Fctroi-olitana. . .
S. 1'. de Alcântara
Carioca. . , i . .
America Vabril. .
Magéense ....

/Cot. JuthiUrial. .
SUaf. l-l-..:,-.incise
Cometa. . , . *
Tijuea .....

(.'. Diversas*.
Docaa da llahía. .* D. de Santos, noirt.
Ditas ao port. . .
Loterias
T. i-' Carruagens .
Centros Pastoru .
Jlelh. do Maranhão
T. e ColonÍ7.a(."vo .
Merc. Municipal *
Mclli.na Brasil. .
Cervejaria llrahma.

Dcbcnturcs:
Docas de . Santos .¦America Pabril . .
Brasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
Merc. Mttnicipá'. .
Erojj. Industrial .
Manuf, Fluminense
lAiilarctica Paulislh
Tecidos Alliança .
S. 1'. de Alcaulara
Ind. Cantpista'. . .
lt. U, S. Paulo. .
Tecidos Magéense;
Industrial Mineira .
Bom Paslor. . . .
liirinõ Sapopemba .
Tijuea . . , . .
K, Costeira.. . .
S. Felix
Ccrvciaria 13rahma
Vidraria Carmil.i .

io$.S--5 a I io$62j 
10S519 a io$si9 a .....
io1.ii2 a I 10S212 

C o?qoG a íjSooG 
7 Ó5600 I 9*6°° 

Observações
Mercado : calmo.
Paula: Sú,ió.
As tiu.lliclades acima de 7

panharam relativamente aos
n.io acom-
preços.

ASSUCAR
Entradas cm :r: 3.812 saccos.
Dcsda 1": i.'-..-5-t ditos.
Saídas cm 27: 3.91* saccos.
Desde i": 7.1.646 dil«s.
Exislcucia cm 23, dc tarde: 271.975

iaceos.
J'oâÍção Jo mercado: firme.

**P«)r 
Dou .Tacintlio O. Picou íj

DUAS ORPHÃS, I
Por Miette Mario ij

PEDRO E THEREZA fj
Por Murcel Prúvòst üj

|UM £RRO JUDICIÁRIO,!
Por Min-c Slario

AMOR VENDADO,
Por Salvador Piiriii.i

Odio inconciliável,
Por Carlos 31, Ocantos

| Servidão e brio na |
vida militar, I

Por Alfroilo ilo Vigny g

Memórias de duas I*..'
jovens casadas, |
Poi- 11. üe Biilzac h

UM CASO ESCURO, |
Por II. ílc Ilnlzac |

;pysteriosdaVillaRosa|
ri Poi- A. E. W. Jlaiison si

1 POR UM ALFINETE, I

e únicos Representantes
dos af amados

artigos
abaixo mencionados

Riscoulos de Carr & Co.
Brinquedos (ultimas novidades da Inglatcmi)

Conservas dc Batty & Co.#
Chá especial de Ceyl-m
Conservas de Henz 57 variedades

Old Tom Gin (marca Gato) de üoord & Sotv
Presuntos iugiezes, argentinos o nacionaes

Pucegos nacionaes
PI um Pudings para Nula.'
Pudings de tigos
Manteiga fresca em latas

Sabão Ideal
e diversos sabonetes para Toilcttc

Tijolos de amar, iuglezes e nacionaes
Vinhos franeezes e portuguezes

Whikics Buchánan «Ilèd Seal» c «Black &'\Vhilo»

CASA CLAYTON
RUA DA ALFÂNDEGA-110

Telephone 2489, Norte. Rio tle Janeiro

j20$ooo 3i6$ooo
njojooo — :3t5$ooo
iSSfjoo -i8;?500

i6o$ooo •—

iO:$ooo
200$000

i.|3$ooo i4o$ooo
I75$ooo 1708000
i3o$ooo i7SÍooa
i'I2$000 207S0O0

40$ooo ,l6$ooo2:15000
3io$ooo
58$ooo

27S500 2->$300
30$000 50$000
28$;oo —
33$ooo 31S500

11S000

i7S$ooo
Í70$Ò.Q0 lünÇuoO
Co$ooo 4SÍUO0

I55S000
e.t;$ooo i4o$ooo
1dS$oo. —
202$00 —

I40$000
300$00Ò

,1O?O0O —
n.'5$òoo i4io$ooo
y.í$ooo soÇooo'— I^0$000

100Ç000

;a$500 2;$ooo
_*6ò$oòü

480S000 —
I2$.-5H ia?ooo
60$..00 58$ooo
33$bbò aoSoòõ

7?-i30

20CÍ000

lólSoà.õ
tp'*)$übo
210?00O
1QQ$000
íSuÇooo

.19 |?ü00
300$ÒQ.O
170$000
Kojooo
i^oÇooü

IOO$í)00

200S000

4Õ$0()Q
7$ü00

C6Suoo
gõSooo

I40Ç0O0

29J.S00CÍ
ipG$ooo

igo$ooo
2 0.1 $000

t~o$aoo
]t; i$ooo
i'yo$ooo

in*j$obo
190Ç000

2
MS IS

IQO?000

1305000
i.-o?oüO

I00$000 —

UENDAS PUBTACA8
Aí/FANDIIC.A DO UIO

Arecádãdii liõjá :
F.m ouro 8;:Soo$o74
Iim liapcl  i22:.ib6?ooo

Tola'. . . .
Du 1 a 28. . . .

Km egual periodo
1915.......

Diifcreuça a maior
uyiú. ......

CAMBIO

jsPor J. T. do S:iiii(-Gi'i'iiiniii%

I MULHER DE MÁRMORE,!
!$ Por Carlos M. Ocantos

! O CORREIO DE LIÃO
Poi* Marc Miirio

A 00 dias:
j T.ondres. . .
¦ Hamburgo <

Paris. _. .

adessadecasirojiíá"1'

Ainda hontem esle mercado .abriu
estável, com o Eanco do llrásil. sa-
etndo a 12 5IJ2 d, e es demais a
12 ilS il.

O papel particular acuava collocaç.io
a '12 7\32 d. ; ,.Durante .1 dia " mercado firmou
um pouco, vigorando l-ara o forneci-
mento dé camliiiies as taxas de 12 il8
e 12 5I32 d. e para a nçcjitisição das
letras'de cobertura as dc 12 7I32 e
12 1I4 d. _ ..O lláiiço (to ürasd conservou para
o.i vales ouro a taxa de 11 7,S d.

Os neiiocios divulsrados foram res-
trictos, fechando u mercado em post-
ção estável, com saques a tu i \S o

«51-13 51.12 d. <; diiilieii-o para o papel
.8$,-.particular a 12 ?..(2 e 12 ii-i 'I.
•J Koram „tíi::adas nus tabellas dos
•_ 1 bancos :

Hamburgo
Sa'»»' Stemllial (Hoiii-iqiicy'!!-'!;;1' ,' '

1ÍC/.1C) $ Xovà-Yori;
^seeeioosiseeeieiaeoeee^^ i nêàpanh.v"
j|piniço.s aviti/Sos
^('upitiil: Volmiips liroclia-s*
jjdos, S5í«í; cncudcniiulos i-ni.g
K .ii-i-rnlinn, íllji; coni i-m-a-S,

Vfiíu ! Hueiios Aires; .-,'' *' Sitissa. . . . .
Vales do caie. .
Vales ouro nor

12 ílifi 12 sl.12
Sr.ío :t $"55
5714 5720

ii i.ihfia 11 islió
Í72.1 «735
S?55 '.1 S7O0
S„l.i SfiSii

.i5S.su ,-lSojo
,5_-:o 45277

ijÇ.iOo aSíoo
SSGo SS«

1S.-O2 1SS00
$So( SS15

Ces|ííilci-iincão di- iimaflòr*-j|ii-ciiil), 
4$Ò00.

jgt Xo interior: Voln 1110.1?.
ijlii-odinilos, 2$500; eiica-.*
j|(lci-ii:i(los
:):.tt.500; com
lí

em vt-rcniiii.-i,*,]
111 oiK-aili-i-iuiofioi?

tio aniadoi- (especial).,_£
4$500.
Üiiíitriiccõos para assi-t*

5.|giiíitui-as vide niiiiiót|ps|J,
«•{ anteriores. 'Voiidein-so i-ol-Jí
Ôlcccõcs 11 prcoos reduzidos..*

Vendèilorea

ihécidas1.

LIBRAS
n 20$5no 1 comprado.
mas sem operaíõcs co*

¦CQTAÇO.ES
Hraiicn crystal. . , .
Crystal timarello. , . .
Mçiscavo
ÍRrautio, 3a íoríe . . .
Mascavo

$;So $íoo
$400 $j--o
SjSo S400
f.iSo .1 $3(lo
. I7u S500

AT.GpDAO
V.ntradai cm :•;: não houve,
Desde *D: '-j-í'*" fardo-1.
Saidas cm '¦;: 6Sj Jiío^.
ÍJcsile iu. 13.G5J fardos.
Kxistencia cm 2'é, de tarde

ditos.
l'osição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Sertões z-Soon a roíooo
l'riuieitít5 sortes

2o8:.iSCSo74
.1.-jo4:309$ü53

4.,190:700543(1

473:Gío$2i7

Kl-XI-.t!F.DOltIA DE MINAS.
Arrecadação de hontem. i7:..i|8Í5i7
De 1 a =8. ...... • S"8:4-I9?204
Km egual periodo do

anno passado 714:8085039— .Modificação que sofircu a pau-
ta ua parte relativa aos fjciréros abai:
xo .mencionados, durante a semana de
2.) dó otiUil.ro a 4 de novembro 1
llarrn refractario, kl. . . • J'??0
Cebohii, kl fM:>
J;tiiã» ?-"':"
Fubá de milho fino, U. . • • Ms"
.Milho ?lu"

MÍVXIFfíSTO 1)11 IMPOK-
TAÇÃO

1'elo vapor nacional "Itiijuru"', da
llarra dc S. Mathcus — Carna rece-
i.-da : 'i.-l soceòs de farinha, .-• Custo-
dio Feriiandes: 205 dilos. o Brandão
¦Alves; 61 dilos, n .loão 1-unciitel.l 17"
dilos, a Corri-a Ribeiro; 175 <».l0-V a
llrandão Alves; 95 dilos, ri Siiliicira
Veisa; 17S dilos, h llrandão Alves;
17 sacco< de tapioea, ao mesmo! 12
dilos, a Siqueira Veisa; 5 <ii_los,_-a
llrnnilão Alves; i3 dilos, a João l'i-
meiilel; 111 dilos. :i Brandão Alves; 3
dites, a Custodio licrnandes; 10. di-
los. ao n-.esnío; 20 saccos dc farinha,
n Brandão Alves; 70 ditos, n -Vieira
.Monteiro; 1 --S ditos, a João 1'iiiic.u-
tel;- 130 dilos, a Casemiro 1'into; .26
saccos de laliioca, ao .mesmo; 1 dito,
a João 1-i.uciitel; 4 .ditos, a *,'""
Monleiro; 24 ditos, a llrandão Alves;
2 amarrados de couros, a Juao li-
mcntèi*. „ ,

I-elo vapor incli-r. "Araguaya . do
Kio da 1'raia -- Carpn recebida: 5--
fardos de xarque, a John Moorc.

I-clo vapor nacional "Cubatão , de
Kosario — 'Carga recebida: 3 j .-11°
saccos de trlí!'. com 2.239.51-4 kilos,
no .Moinho Inglcz.

1'elo vapor americano "Pciisylva-
nra". de 1'cnsacola — Carga recebida:
carvão.

l'cla li. de F. Cenlral do Ttrasi! —
(S. Uiogo) — Carga recebida: 30 la-
Ias de m;::iiieiga, a Dnnlazio; 30 ditos,
a Álvaro Uarroso; 15 diva?, o llnis
Kamalho; 25 ditas, a João da Cunhai
17 ditas, a A. 14. de Oliveira; 23
ditas, a A. R; Oliveira; 10 caixas dc
ma-iiteisíi, á I.ciltria Slode*oí n latas
de luantetga, a A. Hèbíaitó; í» diLns*. a
l'inlo l.oi-es; 17 dilas, a A. Amnran-
te; 10 ditas, a Siuueira Veisa: 16 di-
Ias, a Medeiros Rocha; 22 ditas, n
A. lt. Oliveira; 10 dilas, a Alves Ir-
mão; 14 dilas, a A. K. Oliveira; 3
ditas, a Andrade Martins; 15 dilas, a
Scjçtiva, ilíinto; 52 ditas, a João da
Cunha; 35 ditas, a Thoniaz Pereira;
.1 dilas, a Ilcrm Sloilz; 12 dilas. a
Brandão Alves; 17 caixas de queijos,
a Lobato e Filhos; .-* jacas du ouétjos,
n Pereira Almeida; 8 dilos, a lt. V.
Alves: 2 dilos. a -M. Koclia; 14 c.-.i-
sas de queijos, a C. U. Laetíciníos;

i íi jiicág dc niieijos, a Cascar Ktbetro;

Segunda e terça-feira
Hf I -———¦¦¦ I*

Finalizando assim
a grande .venda

do

Âol Barateiro
que reabre no pro-

ximo dia 7
para o grande e

unico

LEILÃO
•Avenida Rio

Branco 96 a 100

PREVIDÊNCIA II

Caixa Paulista de Pensões
AO PUBLICO

• !.»P ' ditos, XI. F. Vives; 4 ditos.
j Alves frmãr.; 5 jncás^ de carne.. íi R.

ordem; 2 ditos, a Comes Júnior; 2
| ditos, a Cal f'az; 1 dito, ;i J, A. Te:-
. xeira .í.cile; e ditos, a J. Souza; i

, ... „, i dito, a It. ordem: i diio. a XI. or-2_?ooott -Sooojj^j _ tiitos, „ liduardo Grijó; 3 (li-
tos; a Ferraz Timão; i dito, a 'feixei-
r.i Carlos: .1 tlitos. a Álvaro llarros

11 a jacas dc toucinho, a Kduardo Círí*
I50T.SA

Ainda lionlr-in a Bolsa fiinccionoii
desanimada, fieiando ns apólices 'Ke .
raes. as Muniçipaes .ouro, as acções|.'Gomes Jimior: S ditos, a-Cal Pnz; 2
do liauco do Brasil c as do -Coiniiic:;. dilos, a' J. A. Teixeira Í.cile: S ,11-
ciai, sustentadas; as da Ride Minei- tos, a j. de Souza: 7 ditos, a U. nr-
ra, as das .Minas S. Jcroiij-iuo. as (hs, dem: 7 dilos. a M. ordem; 7 dilos,
Loterias, as das Terras c 'as apólicçsi.a V. ordem: 2 dilos ci Artlnir Pa-
Mineiras, mantidas; as Apólices de C, titita; i balaio de carnes, a Pinho

nio liras..; 100. a S. Fonseca; 10 bar-
ricas de tintas, a Dias llarcia; so
caixas de águas ll„ ordem; 5. caixas
de chapéos á Companhia li. Federal;
if, saccos de cebolas a Ayres F. Oar-
cia; 3 saceus de polvilbo a iM. Scott;
13 amarrados de couros ,a h, Luciano;

saccn dc pimenta, a ller.n Stoltz;
10 fardos -de fumo, n XI. íladeu; 4
crigradados a Cunha Pinho; 8 fardos,
a I. Ilcrniandorfí; .1 rolos, n O. II. I
20, a A. l.opcs; i a Alves Abreu; 3
fardos, a Siqueira Veiga; 415 pacotes,
42 fardos 2..0 saccos c 20,1 rolos a
Patilino Salgado; ?') volumes. « Be-
nevides Irmão; t>, a Carvalhal.

Alfredo Maia: 7 latas de manteiga,
á l.eitcria Alba; i engradado. a. João
Dalc; i jaca de queijo, a .1. Cardo-
so; 4 a A. Boch; i. a Pereira Al-
incida; i. a Teixeira Carlos; 2, a Al-
ves Irmão: .1. .1 A. Irmão: s. n lc-
reira Almeida; 2, a lf Barbosa; 1.
II J. Ribeiro; 1 caixa .!,- carne 11 ç,
Sampaio; 1 de rciiuéijão, a Leilcna
Italiava; 1 de crtinc. a l-.dgard; 1
lata. í. ordem; 1. a li. l.iuan. 03 Ia-
ias de manleiga a A^ S. Terra: 23,
a loaquiiii A. Ribeiro; 10, a Corrêa
Vasqtics; 10, a llasnar Ribeiro; 10
caixas, a Xr. Scnra; 2 iacás -de que-
ios, a Avellar; 2. a Coelho Duarte;
.1 dn toucinho, ao mesmo: 2 .1 loao , él\)<S

, da Cunha; 3 a Joaquim A. Kibçitu;--] 1S672.
10 saccos dc feijão. Marques bilva;
1 de mPlio. a João Dale.

Pela li. V. I.cnpoldilia — Carga
recebida : R saccos de milho, a .1. .Nu-
nes; 20 dilos, n Heirelles Zanii.th; «S
ditos, a Casemiro Pinlo; 21 dilo-, a
llast.-s 'Martins: 8? ditos, a lhoinaz
Pcrciíá'. ¦ 20 ditos, .1 Rodrigues de
Queiroz: 22 ditos, 'ao mesma: i<> di-
los, a .Mario dc Souza: 211 dilos. ao
mesmo; 20 ditos, a Casemiro Pinto;
ói diu.s, a Dias Coréia; 12 dilos. a
Xleircllcs /ianiltli; 50 ditos, a Avellar;
io ditos, a Vieira .Monleiro; 65 ditos

ii Brandão Alves; 42 ditos, u Bastos
Martins; 22 dilos, an mesmo; 20 di-
los, ao mesmo; 12 ditos, a J. A. .Ri-
lreiro; 20 ditos, a Avellar; 44 ".io-,
ao mesmo; 11 dilos. n A. Novaes; 4
saccos de feijão, a Joanuiin Cardoso;

liius, a (',.is;.ar Ribeiro; 20 dil
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IA campanha, movida por nlgu-
mas pessoas com interesses oppos-
¦tos aos pensionistas das "Caixas
Mutuas", envolveu também "A
Providencia", e descambou "para
o terreno das agsressões pessoaes
á sua dircctoria.

Nada mais iujuslo e sem funda-
mento. Quando, em 1906, foi nt.ui
creada " A Providencia ", seus flui-
dadores inspiraram-se nas idéas
geraes que serviram de base á for-
nação de sociedades congêneres,
idéas entre ns quaes predominava
a n-laliva á maneira de determina
(ão das pensões: eslas seriam pa-
gas aos contribuistes com o deccn-
nio de contribuição terminado, pela
distribuição, entre elles, das ren-
das da sociedade no anno anterior
Mais tarile.- o governo fedi-ra-1, dc-

jpois de esludos feiios e d.a obser-
vação de institutos análogos do es-
trangeiro — chegou á conclusão de
que seiuclliauie systema só apro-
veilaria .-109 primeiros pensionados,
unicos que receberiam a pensão
máxima, com grave damno dos de-
mais contribuintes; c, pára salva-
guarda dos interesses colleclivos,
muito accru-idamcnie regularizou c
uniformizou o modo <Ie pagamento,
para que fossem cguacs. como
crain os encargos, as vantagens dc
todos os interessados, quer entras-
sem 110 primeiro, quer no iiliiiuo
anno do dcccmiio.

Effeclivaniente, pelo decreto riu-
mero 8.S02, de 2S de junho de
1911, o art. 30 de nossos tlstatu-
tes ficou assim redigido :

"A importância uuinial
<las pensões sei-á deter-

"- minada pela iliioeloiin,
<-oni assisteiicia dns fls-
taes dos contribuintes,
.•¦ti exercício 110 anno an-
terior ú sua distribuição
e approvaçao do gover-
uo, de nianelra quo as
pensões correspondam a
11 uma média annuul pro-
viivel para um dèconhio,
não devendo, em ni-iiliuin
caso, exceder o máximo
determinado pela cader-
neta".

Se o governo assim não agisse,
110 elevado interesso colleclivo, a
renda acctimulada no decenuio per-
mittiria a distribuição, 110 primei-
ro e segundo annos da pensão ma-
xima de iooÇooo mensaes, visto
que o saldo do nosso fundo dc
pensões daria sufficienleiuciite para
isso, baixando, entretanto, uo anno
seguinte, de ipiS, a 2g$ooo men
saes e, depois, dc 1010 em deante,
a menos de C$000 I

-Pelos nossos cálculos, ja feitos
para o pagamento de pensões, a
partir do corrente anno até 1925,
"A Previdência" terá de pagar, 110
dcccnnio, a respeitável somnvi dc
rs. 12.936:2io$ooò como consla da
demonstração abaixo :
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de lí. de 1-Vrro, as do C. do Tlic-
souro, cm baixa; as Populares e a-
acções das Docas d,t Ilaliia, frouxas.

VIINUAS
f Apólices:

Cernes de 200a, 1,
Ditas (lc 1:000?, 1,
Ditas idem, i, 2, .

fio, 
S. JudicinTias. 10. a.
C. dc K. dc l*erro,
Uitas idem, », 3,
r 5, 20. 
Pitas idem, ". 7. a.
MunÍcl|/aeH de ;C 20.

Caixa de Conversão
POBTO & O.

São nueni melhor ágio pagam
-- AVENIDA

s, ¦ -oi.t.;»'io.'» ».* ;_ • -^_ '*' _.** 
'_____•

Dois fallecimentos em
S. Paulo

è7, Paulo, 28 — (A. A.) — Fal-
leccu nesta capital o sr. Moacyr
Schalcli, funecionario da 'Reparti-
ção dos Ccrcios. O finado era fi-
lho do sr. Carlos Constantiiio
Schalcli, 1" olíicia! üa nu
partição.

S. Paulo, sS -- (A. A.) —Ma ci-
d.ule italiana dc Turim, fallcccu o
sr, l.uiz Gilardi. proprietário, resi-
denle nesta capi-...!, onde deixa
viuva e cinco fiJIios menores,

•I.ETRAS HO T1U.SOUUO
As letras papel foram cotadas aos

rcl.ai.s dc 5, 5 '!-' e 0 por como,
; I caudo sem veudedores i!cc!uraJo3"' com compradores, coníorme a da de

cmiãsãò,, aos extremos dc 5 a 7 por
cento.

mmm operário

AVIS08
jáuuotc

Centi-o I.ibei-tiii-i-.)
Co:; idam-sc lotlns os camaradas

oTjue eslão de at-cordo com as ba-
ses da Alliança Anarchista, a com-
parecer á reunião que se realiza
¦hoje, ás 7 'lioras da i-.oite, para lei.-
tura c (lls-.:s'-.5o das mesmas, á
praça Tiradentes n. 71 (sobrado).

—*1

Spidicáto dos Sapateiros
Convida-se a ciasse em gera! a

onrniparecer amanhã. ;'..••¦ 7 1I2 ho-
ras da noite, á reunião, para tra-
tar de assumptos urgentes como
leitura do manifesto, para ser p-.:-'lÜicado na próxima semana, na
•Me social, á praça Tiradentei 71

tl(»i>br.-ido).

CORKKIO -- Ksta reparh-
dirá raala3 pelos seguintes

Hoie:
; Itagiba, rara Santos. Paraná, São

l'raneisêo c Uio Crande do Sul rece-
liêiido ininressos até ãs S lioras _ da
manhã,t cartas nara o interior att; ás
SiU, idem cotn porto duplo até ás 9

.Amanhã:
Totnaso di Savoia, para Gênova, re-

cebe impressos ate 5s o lioras, caria?
para o exterior até ás in lioras << oli-
jectoí^ iwra registrar até ás 7 noras
da noite.
tCubatão, ?zr.\ Paranaguá, 5. Fran-

cisco e Kio da '1'rata, recebe impres*
sns ate ao meio dia, carta }ur,\ .1 in-
tenor ale A.-- 12 i\j horas, idem ide;
cotn jiorte duplo c cartas para o ex*
terior álê 1 Iic-ra da -!nr-Ío, r objectos
para registrar até 11 lioras da manha.

.7;¦>¦.', 
~|'"i'a 

Victoria, líahin, Maceió,
Recife, l'ar.í, S. Juíiü c. Nova Vorfc,
recebe impressos até 10 lio".ir-, cai tas
lurá o witcrior r.í;- 10 t.3, idem com
porto ttnplo c cartas para o exterior
ate 11 hora? e objeeto; -para registrar
ale ia 'horas da manhã.

Bachwii para R-.ii-nos Aires, recebe
impressos aU R horas tia manhã, car-
ta* para o exterior até o lie-ras o ob-
icci.., para regislrar a-.é 7 horas l.i
noite.

. BJO^OOO
9, •

. SíãSoon I
. -ry-.Sooo !

2, 8oí»$òo6 j
¦>¦

. SopSopp
. Sio$ooo

port.
. , „ ,. _ii3sooorr> a .-...;.,-.. ...... .-..-:. op-;,-,;..-.-.. co- ,,.,-. ^ ^ ^^ J() ., Jw$oófl

Dita., di! 1914. pon., 50 n iSS$ooo
H. do Rio (4 üi">, cc.

20, 2",  Si.Sõo.õ
Diías idem, 5, P:$5oo
Ditas idem, 2, 2, s, i. 9,

50, Sj$ooq
1.111 Ti.iAi-, 1 ., Companhias:MU HKAWLÜ, 49. Docas da llaliia. 100, 200, a 22$ooo

.Minas S, Jeronymo, ioo,
soo, 300, íySoob

Pitas idem, 500, a. . . 2;S.;oo
Tecidos Corcovado, 50, a. **1d$uoo

Vèbçnturcs. :
Tecidos Carioca, £t, a. * ipü$3ao

fíancos :
IDnrras C. Kea! dc Minas

Geraes, " °í", 'ir. a. . . 101 $000

PINTO. J.OIT.S & O. OFl-iíllTAS
Rua Floriano Peixoto, 174 Arelices Vend, Comp.

Prestam as melhores coiilas de cora.s ,:,, i-.ooo$.. S3SS0Ó0 S2j$oeo
c;ift'.t O. do Porto . . . píoSooo —
—-"¦-¦*- ___-__-— ç j|e |^ (je i.\,rro B00S000 8o6áòòò

/i.ppj 'C. do Thesouro . S15S000 8o5$obo,"-•A11'-- S. da n.-iixadn . . Sio$ooo — |
MOVl.MEKTO DO MKUCADO Provisórias. . . . 8;oSooo — |

lúV.u Saceas Indiciaria. . . . So.s$oo» 7<i_Sooò
Existência cm 26, il. -lo Rio (.| °l°) Si$soo üi$aoo

di tarde. . . • 3^7*2^5 lí. do liio. de 5J0$,
i-'ntradas cm 27 nom |fio$oD0 —

K. I-'. Centra! . . 180..(20 llilo de M. Geraes íir.Soco Soosooo
l-:'. 1-'. teòpoldina .-07.440 O.C.i: Ditas do 1-1. Santo 7008000 (,u.-S.:.-,nMunicip. dc 1906. i9;?..C3 ip.Snoo

Total. .... 377-0'6 Dilas nom. ... io..$ojo

CÃES DO PORTO
Kclaçâo doi vapores o embarcações oue sc acharam nlracados no
Cies do Porto (uo trecho entregue á Compagnij ú-a To::) 11» dia
27 dc outubro de i_i:í, ás 10 horas da manhã,

10 expe. • j "

U.MBAE.CAÇAO I
Ai-.M.usa — cnssaVAçOcí '

ciASsí Wíão r.ixz I

. ¦-- ¦

I-, carvão vago.

Vapor Sueco, "Pedro Christo* I
plicrsen" I Ilcsc. jiara o a.-m. 3.

3 IVagn.

S ! 1 ago.
o I Vapor IXacional |."-Anná* ICabotagcni.
•7 1 11 lese. de nen. da
S I tabeliã H.

T-at. o iCiiatas..,.l.\"a-.-io:i."ics . ...IDiversas Il-lxp. de inangancz.
T. S|ag. IChaias....'Nacionaes  Diversas 'Cie. d.- v. vapores

9 .Vago.
V. 10 \ apor Nacional phdelensc |Cabotagem'.

10 Vapor 'Xacional l-S-a! Aiucrics*. • .(Cabotagem.
P. :i j |Vagc

M I ly.is.--.

,5_S [Vapor Nacional I" Puri/s" [
j7—S 'Vapor (Francez [Diversas Í0!c. •:•¦ "Caronna"

iS IChatas.,..[Xacionacs (Diversas IDesc, de bagagem,
! P. M.i-Ú ' IVíigo.
1)1 I

Campos; 8 jacas de carnes, a 'Coelho 
jDuarte; 2 ditos a putiuar.ães Irmão;

,1 dilos, a Corrêa Pilhos; 1C5 -saccos 
Jde Jmlalvis, a Manoel Anza; 8; ditos.

n Cazales Almeida; 50 ditos, a Ma-:
4oSooo | noel Gonçalves; 100 ditos, a Marques;:

21 i.~._;ás de batatas, a Corrêa li.'l,,-iro; i
3S ditos, a Alves Irmão; 14 iliu.s «I
Álvaro 'Darroro; 1? ditos. .1 1'ci-raz
Irmão; 11 dilos. a f. 1'iuliciro; .1 di-

37-iíH
50110

57300

37101
Eltííll

5 7,-01

37101
0001

AmtMXIMAVÕKSXa.'..-ir Irmão; 20 ditos, a lli.-in-lào
Alves: 26 ditos ao mesmo; 26 ditos,
a Alvares 1'ollcrv; 20 dilo', a Man-
i.ho Pinlo; 1. dilos, a Meirclles /.a-
niilhl 20 saccos de farinha, a Cunha
rinlio; r.l dilos, a Jolin Moorc; 30 (li-
ttis. á ordem; j.í diios, a Cosia Pc*
reira Silva; 46 dilos a C. Costa; 10
ditos, a Cas-aar J.ibeiro; 10 d,tos, a
Alves Irmão; ;.l dilos, a Ií. Pinho;
30 dito;, ao mesmo; 21 ditos, n Tfi-
xeiru llorges; 3 saccos dc sal. a Mar-
ques; âo saccos diversos, a Guimarães
União; 2 jacas ile carne, a Constanti* 5íÍÍÜ1
110 Comes; i -liio, a C. Loureiro: i
dilo. a S. Moraes; i dito. il Ribeiro
da Cruz; .1 dilos, a licncvidcs Irmão; OÇlVíb tt-lll lOgOOU

.iiiwi;....
561)2

dkzénÂs
37.100
5700

57210
CKNTI-NAS
37500 

1700.
a 57J00

HOM
00.1)88
41-358

23 lfi
37773
27102
27503
25033

4170
1.5U '

3(108000
20 i. 000
1005000

6OE000
4"í|.l(lO
30{0'J0

20Í000
ir, .000
10'sooi)

los, a Cunha Oliveira PiniiiTo 
'siceTs, 

I 57 amarrado»'ile couros, o w. M:.rx;
ao mesmo; 19 dilos, a Antônio Car-! 17.-.dito,; a Casemiro rnito; 60 dilos.
cia; 61 fardos de xaxquc, a Piirráz
lrinão; 22 ditos, ti Teixeira llorges

jaca ile nicmlos, a Cal )'az; 1, a }.(In Souza: 14 caixas de paios a Cor-
rêa Kili.*iro; s cestos de presuntos, a
liduardo Oiiió; 1!; de vinho, a l-'cr-
nandes Jlcreira; 1 sueco .it. feijão a
Cunha Oliveira Pinto; o iacás de meu-
dos a Eduardo Grijó; j.i saccos ile ce-
bolas, a Cazales Almeida; tio, a Ma-
noel Gonçalves; 3 dc fubá. a Pernau-
des Moreira.

.». Di.eo: 6 laias dc manleiga a
Pinto;. 2. a Slad Munclicn; t. a I,e-
brão íx C.j 1 . a Priscbmann; 34. a
A, C. 1,.; .1. á ordem; s. a Affoínho
Sclimidl; a v.o mesmo.; Io. a Andra-
de M.; 1 ciiftfadado á ordem; 1 lata,

a A. V. ordem; i caixa, o II; JI •;
1. a II. II.; 1 Cncradatio, a Kcrnan-
des; ,1 enjeradados, a C. A. Pasto- j
ris; ,-., a Lactictnios; 1 cesto a I.i-
«ore; 1 íacá de queijo, a A. Costa;
1, a Ci Vasflucs; 3, a Guimarães; .7
a Damasto & C.: i. a Gasp.tr Ribci-
ro: 7, o I.ace Irmãos; d, a Coelho
Duarte; 1 a Cabral Irmão: 1 n Tci-
xeira Carlos; .1. a Gaspar Ribeiro; 2,
a' Còolho Duarte; a. a Gaspar Uibei-

! ro; .,, a Álvaro llàrroso; ' n Martins
Saraiva; 1 n Teixeira Carlos; a. a
loão da Cunha; 8. ao mesmo; S. a
C. Meiiliiila; :i. a Alhcrlo: .1 a -Mar-
lins; ,i. ; M. D.; i a Pinto r,opes;

a Medeiros; -t, a Guimarães Ir.
mão; j, a Albauo Carvalho; i. a C.
Vasauesi 7. a Carneiro; j. a Vtrnan-
des .Moreira; C. a Brandão Alves; o.
a litiiraarãcs Irmão; 1.1 a C. Vos-
nucs; o a loão da Cunha; <], a M.
Rocha; 4. a Álvaro Uai roso: 1.1. a
Gaspar Klhclro; 3. a C Vasaues: 1,
n Alves Irmão; 8 a M. rernandes;
q. a M. Xrinão; 6 a Teixeira .Costa;
i2, â ordem; i cesto de róaucüão, a
I.. 1'cr'nandcs: i. a'Rocha íi (;.; iS
i;'.câs de carnes, a AuecÜno Simões;
i a M. I. Santos; :• a T. ordem;
2. a -M. ordem;':!, a M. T. Aragão;
i de toucinho, do mesmo; te. a Car-
los Tavclra: s. a T. ordecn; s a M.

a \V. Marx; 2 caixas de hiscoutos,
Sffarcs Cunha; 1130 caixas de cerveja,
íi M. líríto; 1 caixa de cera, a Pe*
reira -Carvalho; 18 caixas dc. fornnci;
da, á ordem; a caixas de goiabada, á
ordem; 50 latas dc p.hosphoros. á or*
dem; 175 volumes diversos. <a ílcrm
Stoltz; 45 toneis de álcool, a Ulyssês
Oliveira; 4 ditos, n Thomaz da Si'-
va; 16 dilos, a 1'. 1'raga; io pipas de
ncuardento. a lírantlão; io dilas. a
Guichard; 10 dilas, a Carlos Taveiri;
i. t 16 snecos dc assucar, a llerm
Stoltz; 0.050 ditos, á ror-tlem; ?co di-
los, á ordem; li ditos, a Carvalho Ir-
mão.

MAitrn.MAS
VAPORES I-SPERÁDOS

Portos do sul, "A.-rn"". .
Rio da Praia, "Tomaso di Savoía
Rio da Prata, ''.Mossoró". . ,
Nolfolk c escs., "AraRuary" ,
Portos do norte _''.J-xnhv". , ,
Nova York "Uroubórg" , ¦

N'vi.inlir0:
Portos dn norte, ""Maranhão".
Sanios. " Uio da Janeiro". . .
Nova Yjrk, "Mina? Gcrai3''.
In.uhiterra o rses., •*T>r;u'i". .
Potos do norte. " Maranhão".
Porto- do sul '* Sirío". . . ,
Inelalcrri e esc.1-.. '* Orita", .
llcfrdcòs c ecs., '*M;i'u'". , *
A^nistcrdam e cícs., "Frisia". .
Nova Vork e escs., " Verdí".
iíiij da Prata "Luiziana". . .
Portos do norte. "Pará'*, . ,
Inglaterra e escs.. "Orita". .

| luRiatcrra e escs. "Demeran".
Rie da Prata, "Pampa". . . .
Rio da Prata, VGaronna". . •

1'orjos ps numcros terminado:
Toilos os nnmoriis tei-mínadosein 5 tem 5S excoptuando-so osterminados om 95.
O fiscal do governo, Manoel Cos-me Pinto,
O director-assistente, dr. Anlo-

uio plyntho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O dircctor-presidcntc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

.0 escrivão, Firmino dc Canina-ria.
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pensão, o t-onti-ibiilnto aM,
aufere juros dc 20 por ccnlo sobre
o loial das entradas, ou seja
OouSoooo. não sendo de despresar
a ponderação real de que os juros
do pecúlio excedem aquclla taxa,
tcndo.se cm consideração a cir-
cunistaiicia iiiiportanlissinia de ser
só dc 36o$ooo o pecúlio dc cada
contribuinte, uma v« (me 40 por
cento de suas entradas niensacs se
destinam ao reembolso dos sócios
que fallccereni, ames de completo
o dcccnnio, c ao fundo disponível,
ipie se destina ás despesas dc adini-
nislração social c outras.

Tendo em átlcnção a soinui.i
avülíadissima de rs. i2.()3C:2io$ooo
correspondente ás pensões ¦ pagar
durante o decenuio entrante, e
considerando que o capital do fun-
do fnaiuovivel era, em 1915, apenas
de 7.642:4..2$2S7, — é o caso de
indagar daqucllcs que irrefleclida-
mente sé envolvem <-:u campanhas
contra a sociedade, como operar-se
o milagre de obter maior pensão
exclusivamente com a renda do ci-
pitai mencionado, salvo se a dire-.
ctoria coniriiettessç .1 leviandade,
senão o crime, de distribuir rendas
fictícias |)iu-a manter em illusiio
o espirito dc seus mutuários.,.

Os nossgs contribuintes não se
deixem illudir pela campanha ago-
ra fomentada por pessoas que,
calctiladamuitc, assim promovem a
decadência dos outros sócios cm
scu proveito pessoal, decadência
que redundará em augmento das
suas pensões c alta -do valor das
cadernetas: se os pensiosistas dos
primeiros annos conseguirem, por
essa fúrma, a deserção dos com ri-
buintes dos annos posteriores, evi-
dcnicmcnle aquelles garantirão, por
toda a vida, a pensão máxima, e
a sociedade accuimilará todos os
annos grandes saldos que determi-
narão para cada caderneta tini va-
lor fantástico 1

A dirccioria d'"A Previdência",
pondo os interessados de sobre-
aviso, cumpre iim dever.

A Dirccioria :
Fi-uhcisco ide Toleilf

Malta.
/. Hci-culiiuo do Cai-

valho.
Gustavo Olyutho dc

Aquillo.
Mario do Amaral.
Ai-tliui- l-Yi-i-oii-a lrilllil.

" ¦ » $m mmmi
A grande acccilação que tem a"limulsão de Scott" é a prós;,

mais concludente dos seus niaravi-
lliosus resultados. "Attesto que lc-
nho empresado a "Kinulsão dc"tícolt" cm casos de escrofulos.:,
racliilisino c na convalescença de
moléstias graves, obtendo sempre os
mais s.itisfactorios -resultados.

"Dr. Dario Peixoto". — "Da.
hia".

ANXIGAL 1)0 I)K. MACHADO
li' o melhor rcmctlio, por via

gástrica, para curar a syphilis.
K' de gosto agradável c não leir
diela. Vcndc-se em qualqucrphar
macia.
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MEIjT.15. MATTOS
MANIOU-BE

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, 24.

FOltMIOlDA MEIUJíO
O unico extcrniinador das for.

niigas, Merino & Mauvy, rua do
Ouvidor 11. 163.

«MO»

Diabéticos! Tomao
nguri de
Melgaço

As retretas para hoje
No jardim da Gloria tocará abanda de musica da Brigada Po-licial, sob a regência do maestroLuiz Giambarba.
— Na praça Saenz rena tocará,das 6 ás 10 horas da noite, a ban-da de musica do llatalhão Naval.

WÊB

_!
ordtni; i cai-

ordem; ã <le hnguien
a P. ordem; ?, a D
xa. a M. Silva.

Tela li. V. Central do Pr.-.sil (Ma-
ritima). Cnrca recebida: 2í saccos de
feijão, a Caldas Bastos: l*1 a Macedo
júnior: -! a Ktbciro X. Ifcssa; ri, a'Amaudío 

Pinto; 2~ a P. Das tos; i,
ú ordem: 1.000 .-. Soares Jlastos; 35,
a Teixeira Boraes; 257 a M. Lu-
bir.au; í'j, a A A. Fiteúciras Ju-
nior; ^0 a Manoel D. S mto: 40, a
A. Bcbiano; ioo. a llcrm Stoltz: =t
de arroz a G, Paes; 815 fardos de
carne, a Procopio Oliveira; ~r a Sou-
t.i Va_|c; 3. eiiRradadns dc (h-^cs. a lt.
I.itna; 7 caixas, a Alvcar & C ; 5 vo-
lumes, a 11ans;; .2 caixas, a 1*. A.
Cento; 100 saccos r!e polvilbo ri Com.
paul.ia l-i.r l.i«; is a Cai-las llastos;

1 rnnra-lidos de biscoitos, a H Bar-
ccllosj 2 caixas de massas, a Giorelli;
ro latas dr* biscoitos a Alberto Go-
tnir; 1 :ardo de liueüas. a Procooio
Oliveira: _"! baricas de sebo ao mes-
mo; ? caixas de lincuas a Gasnar Ui-
beirq; 18 saccos de crão de bico a
Soares Bastos: 20 dc farinha -a John
Moorc; aia farvlos de forraeens. a
C. T, Citr-r&aaénSi -i cáíxas do *::as-
sas. a D. .Mcl-.cr; 25 latas, a Amo.

VAPORES A SAIU
Porlos do sul, "llr.ai'..". , . .
Portos d> sul, "li.-.iilj.i". . . ,
Bahia c Pernambuco, "AssuV*".
Gênova e escs*., "Tomaso di*

_ voh1
Nova Vork c esc?., uCainoens'
líjiario e escs. "Cubatão'*, .
Santos .-Puríu"Ni-va York e escs., "Acre". ,
Lacuna ¦• escs.. ".Mavrinlc". ,
llavre c escs. "Tupy". . . .

Novcutbra :
Rio da Prata, "P. Christoi
sen"

Maceió e escs., "Iiaipava". .
11 nonos Aires, "Planeta**. . .
Portos do norte. "S. Honradí
Portos do sul. "Itr.jubá". . .
Santos, "Ja-cuhy"
Pio dó Praia, "Anna". . . .
Nova Vork e c-ícs.. "Kio ile

neiró" ..... , . . .
Maceió c escs., "Cnpivary", ,
Recrifcc escs., "Iianuhy". . ,
Pelotas e escs., "lt.ipacy". .Caravollaí e escs.. "Àraísuab)
Rio da Prata, "M..*:•*". , , ,
Tíio da Prata. "Frisia*". . . .Aracaju' c escs.. -Ilaiiiio.-.".
Natal e e-cs., *• Ita:>em,.". . ,Uio da Prata. "Vcrdi". . .
V.i-in do iiort-. "-Maranhão".
Rio da Prata. "Liiíriatia". , ,
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PUBLICAÇÕES A PE0100
riTAXOrv — A MATRlí,

Os 11 :ooo$ooo
Iim .* de fevereiro, sua cmin-?n:-i-

o sr. núncio apostólico mandou
gastar na eonstrucçao da nossa
matriz onze coiilos de uma capella
filial, que possue mais de trinta
e tem uma renda animal de um
como e muito.

S. ex. o sr. arcebispo expediu
o respeclivo citijiiíi/w- em 25 do
mesmo mez.

Essa ordem, que não é condicio-
nal, nem facultativa, não foi e,
estou convencido, não será cum-
pnda; i>orcm o povo mineiro fi-
cará sabendo que cm Pi-.a-.ig-.iy
burlam ns ordens emanadas dasSUPREMAS AUTORIDADES DA
EGREJA.

Pitanguy, iS de outubrn de 1016
Fhaxcisco Thkodoso Mexijoxça.

tK l«6..)

Tara o ..paganicnlo das pcnsóc-J
fixadas naquclla elevada somma, a
sociedade tem os recursos uecessa-
rios, baseados na sua renda: está,
portanto, preenchendo ri-íovo-
Sainêiiiíc os fins pura que foi
ci-cádh, Accus.-im-n'a infundada
menlc de haver promcttidp pagar o
máximo de looSpoo mensaes; é
incxaclo, uma vez que a sociedade,
determinando um máximo, critério-
samcnle não fixou o mínimo, que
seria e será sempre o que a renda
da sociedade permittir, de accordo
com 03 estatutos, regularmente
npprovadòs por decreto federal, e
de accordo com a Índole da própria
instituição.

Limitando npcnns o innxi-
mo, muito liem ahdiu-nui os
fiindiiiloi-es ilu sociedude, pois
se o não fizessem c fossem as ;jcn*
soes djstribuidaã pela fôrma p,-'.-ni-
tivamente esíábelccida, isto é, divi-
dindose os juros ou rendas de
lodo o dcccnnio .interior entre os
primeiros pensionado?, — iriam es-
tes receber a fabulosa pensão men-
são dc 5:6iS$6oo, passando os th
íoi" a receber apenas 358900 trc-.i-
saes, os cc 1918 a quantia de ...
i:$o6o, e aã:-im, suecessivamente,
baixando a cerca de 6$ooo men-
saes ! Isto, sim, representaria uma
iníqua dcsegualdadc, estabelecida
em proveito exclusivo dos primei-
ros pensionados c cm grave delri-
mento dos outros contribuintes.'Pretendem alguns pensionistas
que scu capital de 5.1000 mensaes,
contribuído^ d-.-.raníe dez annos. ou
sejam 600S000 — lhes renda cem
mil réis por mez, o que é de todo
impossível cm qualquer nogocio,
que seja. niaximé tendo a socieda-
dc cstrictanicnte determinada a
forma do emprego de seu fundo,
dc modo a excluir quaesquer ne-
gocios aleatórios.

iEinliorii ici-cl.i-iido a qujtn.
lia dc liio^Oüt» anuunes du

A' WIAÇA
DESHONRA COMMERCIAL
Tendo sido fahcdor, que ccrlos

typos.da mais baixa csjihera social,
indivíduos sem oecupação, andam
como o judeu errante, de rasa em
casa, procurando desfazer o 1111:11
já repiiladissinio nome. o que aliar
jamais elles conseguiram. Creio
¦sim que esses sujeitos sem escru-
pulos, só procuram fazer o mal
para conseguir com essas iiuruji-
ces elevarem uin pouco o scu no-

mc, cujo não tem valo,- algum.
Proclamo bem alio, que jamais
conseguirão arrastar o meu tiome,

j que sempre soube trazer limpo,
sem dar até hoje uma só razão,
para. riue possam falar dclle, leu,
do sido sempre cumpridor de mèui
deycr.es, tanto commercial comu
particular.

Tenho na firme certeza scre:..
esses sujeitos, de baixa rale, que
procuram manchar meu nome, o
que creio algumas vezes ter-lhe.i
mitigado a fome.

Não tenho, e nunca tive melo
de injurias, ainda,quando cilas sãu
dilas por pessoas sem pejo, <|i.u
nem ao menos sabem soletrar a
primeira syllãba dc scu nome.'Sempre tive meu nome limpo,
tanto ncsla praça como ua do in-
terior .

Ainda agora acabo dc ser sal."-
dor, que esses indivíduos, disseram
a alguém em pleno Ccnlro Com-
mcrcial, que uni meu inleressad-j,
que é o sr. Bernardo Pastos, tinha
arrombado o cofre c dclle reliran.
do todo o dinheiro existente, iiã-i
passa 'sl° dc uma grande ca-
lumnia, ao repuladissiruo noniq
desse senhor, pois que sempre foi
11:11 'homem honesto e . cumprido?
dc seus deveres, depositando 110
mesmo inteira confiança, cuja elle
é merecedor, não lendo até hoje,
uma só mancha que venha ma-
cular sua repul.-K.ao, sempre o tivo
cm conla de homem muito sério,
c continuarei a depositar inteira
confiança em sua pessoa. Convi-
dando qualquer pessoa |i cxaiiii-
liar o referido cofre, para salvar
s-.-.a responsabilidade.

São meros boatos a que não se
deve usar a mínima importância,
cujos só podem ser proferidos por
pessoas sem-critério e indignas da
sociedade.

Chamo esses indivíduos a prova-
rcr.i o que disseram, porque lenho

I plena convicção que são homens de
baboseiras, o que dizem, não lem
(coragem para sustentar.

'Continuando sempre disposto
i para a luta, não ligando importai!-
j cia o*t eaUmuiias desta ordem.

São pessoa;; de mesquinha posi-
ção c não me sujo ein procurar
indivíduos desl.a ordem.

Palavras loucas, ouvidos mou-
ros. — M. Barccllos. E. Marechal
Rangel 22,3, Madureira, J7-10-16.

53=7 7

IT. 15. O. DAS ODT.AS
ÍTW.ICAS

'De ordem do sr. presidente,
convido todos os srs. associados a
comparecerem á assembléa geral
ordinária, 110 (lia 30 dn corronie,
para :>n:.sc da nova direciona c

restaijão <le contas.
Kin dc Janeiro, üS de outubro

e 1016, — O in secretarie. •.!;;•
oiíio Dario di Silva.' U í-ii

D
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A ECONOMISAPORA PAULISTA
CAIXA INTERNACIONAL DE PENSÕES VITAMCIAS

Agencias cm todos os Estados da Republica
Sé ii. 3 — Filial no Rio de Janeiro: AVHNIDA '
BALANCETE EM 30 1)E JUNHO DE 1916

_?. i-AVIO — L, orgo da Sé ti. 3 — Filial no Kio de Janeiro: AVENIDA RIO. BRANCO NÜMURO 90

DEBITO

Valores cm garaiuia . .• . « » *
•Valores a cniittir: '.'¦••

cm poder de rc-
jirescnlautcs . . i43 79u?'°»

Caixa A .....-•*••¦ * »' »
faixa li . •, • ¦ r • • ¦ •' * •
Caução da Direciona . . . y -.: ...

_\policcs depositadas no Thesou.O.
Propriedades cm S. Paulo . . .
Propriedades cm Santos .... «
liquidação da Comp. Parque Bal-

ucario de Santos ..... r
Terrenos cm Si, Paulo • . • . «
..Moveis c utensílios ..»•••,
llypolhecas ...•.••:*:»:•'• w
Contas Correntes .?£•••¦•
Agentes ....•••••¦ ¦ • * «
Juros de Apólices . y v.
Caixa ,•.¦:••»•••;
Scllos c estampilhas . y s • v •¦

Prêmios de seguros .- -_¦ * ••¦ • ¦•• ¦•
.Diversas contas • .: %-. %,. •«. _•;•.:*.

3.iSj:s4i$i5i

5811854,000

3.322:íioo$ooo
l2.04G:20o$ooo

7:5005000 19.3.(0 :C95fi54
k- .»-¦—¦

zoo :ooo$ooo
i..W:939?302
:.6iS:722$897

1.749 :C4S$=73
42II42I$54U

21 :7<>5$5oo
2.V<j83':S43|8To
i,C87:o43$6i6

102 :86,8?s'fi6
5 ioooÍobo

l6:o?3$6o4
7os$i.o •i6Í7.78$704

5:239í.i3õ

29.35-,:C-15'í-,S2

CREDITO

Garantias diversas . ......
Emissão de valores Conta eslam»

pilhas »
Capfiutl subscrito 13.827:4505000
Remidos da Caixa A. 204:7So?ooo
Remidos da Caixa B i.536:6oo?ooo i3.5CS:Soo$ooo

....-¦ ¦ ¦¦ ' ¦-«¦_»

Acçõcs caucionadas .-

Capital de fundação •
Fundo inamovivcl da Caixa A . .
Fundo de pensões .......

Fundo inamovivcl ila Caixa B . .
Fundo de pensões

Fundo de reembolso da Caixa A .
Reembolsos pagos

Fundo de reembolso da Caixa B .
Reembolsos pagos ........

3.iS2:54i$i54

581:8S4$uoo

7:5oo?ooo 10.340:6o5$i54

i.i2o:54-i$5oo
442 :754$570

'5.157 :36s$òò6
i.8ijri:3o6$7i3

147:375?fi»o
25 :ooi?6jo

85o:iS5$opu
I35:7n3?i50

Fundo de reserva ...
Prêmios
Prêmios pagos

Comas correntes ....
Agentes
Alugueis das propriedades
Juros  .
Pundo disponível ....
Liquidações 
Liquidações pendentes . ,
Diversas contas ...,..,

54 •.075$4ü.í

38:2555500

5o:ooo?ooo

1.563:2£J9$o7o

7.056 :;;i$7'3

i2i':_73$.8o

yi4:4Si$S30

ioo:o34?C5i

15 :Stp$9ü5

13:979?5°°
9:328$36o

07 :--2$Xoo
161:75S$6i.|
22!4:fi$82fi
2:333S40o

2C6:oS3$427
6:836$ò32

29.552:643^282

SUBSTITUIÇÃO PQR CAUTELAS
Tendo iniciado a emissão ile "cautelas" aos sócios que já Baldaram suas cadernetas, esta sociedade- fez publicar no mez de de-

rembro, em toda a imprensa, do Páiz, um pedido a seus niutualisras para a apresentação da caderneta saldada ou Diploma de sócio
cernido, afim de serem fornecidas as respectivas cautelas.

A remessa de diplomas,de sócios remidos ou de cadernetas que já pagaram todas as mensalidade.'; poderá ser feita por inter-
médio de nossos agentes, que já têm iiistnic.ões a respeito, 011 por meio de casas cònimèrcincs ou dircclaníente á sede da Sociedade,
onde será feita a emissão., '.

Cada cautela pagará Rs. e?o«o, sendo: i$joo de cslampi.ha Federal e íSoo de expediente,

MULTAS li DECADE.VCIAS
(Pedimos a attencão dos sr-, soc:os_ c agentes Para .o_djsnostp.no ar., s.a. narasraplios 4.0 e 5.0, dos nossos Estatutos, cujos

lermos abaixo transcrevemos: "" ¦¦• ijfj•* j,
Art. 5-o

Paragraplio 4.0 — No caso do sono contribuinte falhar com a sua mensalidade, será considerado cm falta, e. portanto, sujeito á multa,
na'razão «c 200 ou 5°o réis por mez, conforme seja da CAIXA A ou da CAIXA U, devendo 50 "|° do produeto arrecadado das mut-
tas reverter cm proveito da respectiva Caixa c 50 "|" cm proveito do fundo disponível.

Paragraplio 5-0 — O sócio contribuinte que faltar com a sua contribuição por 12 iiiczcs será considerado cm commisso c as suas en-
Iradas levadas á renda da respectiva Caixa

A ECONOMISADORA PAULISTA,

flie Rio de Janeiro City
Improvements Co., Ltd.
ESGOTOS DO DISTRTCTO

FEDERAIj
VROVIDENOIAlS A TOMAR
A Inspectoria de Esgotos da

Capital Federal previne aos
moradores desta cidade que, de
conformidade com os contratos
da Companhia City Improve-
ments, e com 03 regulamentos
em vigor, ninguém, salvo a re-
ferida Companhia, poderá con-
struir quaesquer obras de esgo-
tos, mesmo as addicionaes ou
extraordinárias sobre as canali-
zações respectivas, e alterar ou
reconstruir as já existentes, sob
pena de multa e demolição im-
mediata, a expensas do infra-
dor, das obras clandestinas,
maiormente as que affectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de petições convc-
nientemente selladas, os pro-
prietarios que desejarem quaes-
quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel n.
10, ou no escriptorio da Com-
Banhia, á rua de Santa Luzia,
Cq, e casas de machinas á Praia
da Saudade, cm Botafogo; rua
Mello e Souza n. 57, em São
Christovão; rua Amorozo Li-
má 11; 23, Cidade Nova; rua da
Alegria 11. 2. Caju', e escripto-
rio, á rua -José Bonifácio nu-
mero 128, em Todos os Santos,
c rua Barccllos, esquina da rua
Marinho, cm Copacabana. " "

Quando o pedido fôr feito
para os prédios novos òli re-
construcção de antigos, os in-
teressados deverão documentar
os suas petições com duas có-
r'as da planta e da elevação do
prédio, indicando o local para
os dispositivos sanitários, ap-
provadas pela Prefeitura do
Districto Federal e precisamen-
te autlienticadas pela aulorida-
de municipal competente e com
a certidão de numeração ou o
ultimo recibo do imposto-pre-
dial.

Sobre desarranjos e obstru-
cções deverá lambem o publico
dirigir-se á mesma Inspectoria,
-íos dias úteis, das 11 ás 4 ho-
ras da tarde.

IRMANDADE DE S. BÍIGÜEL
E AI/MAS DA MATRIZ DE
SANTA RITA

FESTA DO SEU ORAGO. O
GLORIOSO ARCHANJO SÃO
MIGUEL
A administração desta Irmanda-

de faz celebrar na matriz de Santa
Rita. no próximo domingo, 29, a
festividade de seu Orago, com a
habitual solennidadc.

A's 11 horas será cantada a
missa pelo rcv. capellão da Irriian-
dade, padre Antônio Romualdo da
Silva. _Ao Evangelho subirá á tribuna
sagrada o orador rcv. padre José
Maria Mendes. Nessa occa«ião
executar-sc-á a primorosa "Ave
-Maria", do padre Pietro Gozzini.

A parte musical está confiada á
dircc.ção do professor Luiz Pé-
drosa, que sob sua regência fará
executar, por cxcellentes e babeis
professores, o seguinte .progranif
111 n:"Prelúdio rcliu-ioso", para instru-
mcnlos de arco, do eminente maes-
tro O. Sainí-Sacns "I.e Ilelupc",
fecuindo-sç a religiosa "Mcsse Da-
vidica", do notável compositor sa-
cro Dou Lorenzo Pcrosi.

Gradual "Bcncdicitc Dominuni
cvnçs Ançeli", de L. Talcskçone.''Credo", do mesmo compositor
Mero Dou Lorcnzo Perosi e pelo"Oíferiorium" a Pregliicra "Caro
-\le.'i". do maestro C. Capocci,"Sanctiis", "Benedictus" e"Agnns Dei", de Dou Lorcnzo
Perosi.

A Adininiátração convida o; ir-
mãos, Associação da Matriz c Pi
fieis cm gerai para assistir esses
ados religiosos cm louvor do Glo-
rioso P. Miguel, —' O secretario,
J:>.-.- Caetano Alves Júnior.

A' PRAÇA
Eu abaixo assignado, Manoel

Joaquim Ferreira de Barccllos,
laço scieníc a esta praça r á do
interior, que. tendo dissolvido a
fifmii que girava nesta praça sob
.'i razão social de M. Barccllos
& C. em data de 10 de maio do
corrente anuo, como prova o rc-
Sjstrp da exma. Junta Cominer-
ciai. sob o n. 24.866, de ie de
meio do mesmo anuo, assumindo
de-sa data cm deante todo o activo
i! passivo da .cxlincta firma, pas-

, S-itiíio a assignar-mc por abre-
viatura M. Barccllos, continuando
com o mesmo ramo de negocio, á
K.arada Marechal Rangel n, e.(,; B
1 rua Cândido Bcnicio n, 03, ad-
r. iítindo nessa mesma data como
mi .1 interessado o sr. Bernardo
Be-tos.

Continuando sempre ao inteiro
¦('.¦••Vi- de meus amigos c frejíiiczes.

Madurcira, 26 de outubro de
1 <> t (1.

x>. O.

Club dos Democráticos
Convido os srs. sócios incursos

mas penas do art. 11, capitulo V,
de nossos Estatutos, :i se quitarem
com a importância de suas meiisa-
lidades, 110 prazo de 15 dias, a
contar desta data.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de
191C. — Pevnanio Lacerda, lhe-
souxeiro.

Veneravel Irmandade de
Nossa Senhora da Penha
de Franga, em Irajá.

(GRANDE FESTA
E ROMARIA)

(QUINTO E ULTIMO
DOMINGO)

A Intdicioniil grande fesfch
« Roíuaríii ú C'a|)fllii Üç Nossa
Sciihbrn da P.énliii sem cucer-
riuln no provi 1110 <loniiii|.','o Uí)

! dn corrente,' com os seguintes
hetos religiosos :

! Serão ecleurudiis missas ás
7, S, !), 10 e 11 horas, acpm-
panhudiis de liaruionium pelo
(listincto ínneslro Antônio Tu-

1 vrires, prcstnnilo-se por devo-
1 (,'íio, divei'3iis exniiis. senhoras

e sonlioritns 11 canttir:
A'a missa das $ liòrns, dona

Evelyii de Queiroz J'eliz: na
das 9, n senhorila il. Rutl»
Vnscoiicéllos; na das 10, dona
Liiura Moreno o nu das 11, o
mesmo grupo th- senhoras o,
senhorilus que tem ahrllhitii-
tndo o coro duranle o niez das
festas, entoando Iiosiiiinns â
Maria Santissima,

No coreto, em frente ú Ro-
niaria, a banda do "Centro

Musical IT1ui1i11en.se", locará
escolhidas peens com que fará
a. despedida dos festejos, o
cíínerraiiiento das grandes
festividades.

Ainda unia vez o Tenente
Madurei rn apregoará cm lei-
lãobellíis prendas e jóias, para
esse fim recebidas de c.vuias.
irmãs e devotos.

A Administração estará na
lügr-cjn e na Romaria, não só
para aUender nos fieis roniei-
ròs que forem cumprir suas
promessas á Santissima Vir-
gem, como também para dar
explicações áqnelles que qrii-
zcreni fazer parte da nossa
instituição.

De ordem do caríssimo ir-
mão Juiz, em nome da Mesa
Administrativa, aproveito a I
òccíisião para agradecer a to-1
das as untóridades-fcdcrács i< |
nsunicipnes, 11 sua cpadjuva-
ção o reaes serviços prestados
na manutenção da ordem, 11:1 '

.igreja o suas dependências, :
duranle as grandes feitivida- ]
des, em liomcnagem ú Milá-;
grosa Senhora da Penha.

A licopoldina ISailway, fará
correr ein suas linhas os trens
necessários para fácil condii-
cção dos fieis romeiros, afim .
de que possam estes cumprir
suas promessas á Santíssima j
Virgem- i

Rio de Janeiro, 27 de ou j
l uliro de IfllG. — O Secreta-;
rio, JOAQUIM DA SILVA ;
GUSMÃO FILHO. ,

ASSOCIAÇÃO PROTECTÓRA I
DOS EMPREGADOS X O

(•OMMKP.nO

De ordem do sr. presidente con-1
vido a todo; os srs. associados
quites a reunirem se em assembléa
aertú extraordinária (i* convoca-
ção), no dia 3 de novembro p. f.,
ás 8 horas da noite, na sede social
á rua Carioca, 31, para tratar-se
da leitura discussão c votação do
projectn, dn — Reforma de Esta.
tiitos. — Kio de Janeiro, 29 de
outubro de 1016. — O secretario,
/. C. Oliveira.

AO COMMKi.CIO
DO INTERIOR

Pereira, Araújo ífc C, estàbele-
cid ia á rua de S. Pedro 11. S7,
Ca ia Berüdo Mo.ntz, avisam os
seus clientes do interior que o sr.
Luiz Ribeiro de Carvalho ha muito
tempo deixou de agenciar para a
s.e. e;:=a. c que não tomam ;. re-
f 'Oiis.-ibHidade de pagamentos quea ¦ to senhor sej,im feitos.

Rio ds Janeiro. 37 de outubro
Ke t.i* (J 5*3»

Veneravel e Archi-epis-
ccipal Ordem Tercei-
ra de Nossa Senhora
do Monte do Carmo.

Realiza-se na próxima terça-
feira, 31 do corrente, das 10
ás lã horas, o pagamento das
pensões vencidas aos nossos
irmãos soecorridos, sendo,
primeiramente, iitteiidídos os
irmãos graduados.

Rio de Janeiro 28 de ou-
tubro de 191G. — O irmão
thesourelro, JOAQUIM ARI-
LIO DE ASÒENÜÃO;

CEMITÉRIOS DIO S. PRAN-
OfSCO XAVIER E SÃO

JOÃO RAPTISTA
Para attender á conuuodidade

publica e para evitar faclos Ia-
mtntavcis de propagação de fogo
ás vestes dos visitantes dos cerni-
lerios, nos dias 1" e 2 de novembro
próximo, não será permettida a pia-
liea de se accendereni \elas em tor-
uo das sepulturas razas, carneiros
ou mausoléus, salvo resguardadas
com mangas de vidro ou por outro
qualquer modo, bem como, ainda
por conveniência do publico, não
será permettida a lavagem de pe-
dras, túmulos ou jazigos nos refe-
ridos dias

Rio de Janeiro, 28 de outubro de
1916. — Brasiliiià Pinto de Frei-
tits, iiispccíor.mm

OOOâ OA FDRTUHA
DEIIAM MONTEM

Antigo  i'X) Veado
Moderno,.. 'Ml Avestruz
Rio  3SÍ Cachorro
Sãlteado.... Carneiro
2- ptomio  091

201
.• »  403
5, »  87 í

lis 392
A flora 984
k Real 625
Garantia 3^6

I! 5177

Fluminense
7104

Commentado pelo dr. Cloris Beviláqua, 1"
lume, 1 grosso volume em 8" de 520
ginas, brochudo
Encadernado

vo.

S0$000
239000

Outras obras escriptas seguudo o Código
Civil Brasileiro

d

2)

3)

D

5J

MANUAES ALVES
"Principlos de Direito Civil Brasileiro", In- " , 

'

troduceão e parte geral, segundo o Código
CivU, pelo DR. ALMACRIO 01NIZ, 1 vol.
br., 39000; ene., ú ingleza. ...... 4íji000

''1'rincipios de Direito Civil Brasileiro", "Do

Direito de Família, pelo Dr. ALMACRIO
D1XIZ, 1 vol. br. 39; ene. ú ingleza. . . 4$000

'"1'rincipios de Direito Civil Brasileiro", l>o
Direito das Cõusas, pelo DR. ALMI.CHIO
DINIZ, 1 vol. br. 3$; eac. á ingleza. . . lííOOO

''Princípios do Direito Civil Brasileiro", Do
Direito das Obrigações, pelo RR. ALMA-
CHIO DlMZ, 1 vol. br. 39; ene. ú Ingleza -19000

1'rincipios de Direito Civil Brasileiro", do
Direito das Successões, pelo DR. ALMA-'
CHIO DINIZ, 1 vol. br. 39; ene. á ingleza

deDa Acção Rescisória", pelo Dr. Carvalho
'Mendonça (M. I.), br. 39000; eart.. . ."Systema do Direito Civil Brasileiro" (Introdu
cção e parto geral), 2*redÍção refuudida se.

49000

49000

gundo o Código Civil Brasileiro. . (Xo prelo)

Ultimas publicações da
IIVRARIi ALVES

129000

U 5517

ea*3r»Ea
5927

i\ íiãlS

Ci—27—02—70— 92
h|o~2S'~ 10—010 H !i«19

Ã lanntía Federal
Rio- SS-i0.4016 S 55011

A €a*&izeir>o
926

P,io, 23~10-91u.

976
llio-_S-- .10-910

J B287

,1 528S

BANCO LOTERBGQ
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 7G"O PONTO"

130 — S. OUVIDOR — 130
São as casas que ofíerecem as

maiores vantagens e garan-
tias áo publico

o©Sffi©0seoe©sa>88e©3eíoe

pQ MONOPÓLIO i
I M FELICIDADE j
§ BILHETES DE LOTERIA*
• Remetieni-se bilhetes pn-S
5 ra o interior mediante o®
9 porte do Correio ©
9 eRancisco « C. ®
§1-1 — Rua Saihel — 14®

'llislorin da Literatura Brasileira", de Bento
Teixeira (1601) a .Machado do Assis (1908)
—por José Veríssimo, 1 vol. lu 8o de 435

paginas, br. 10.000 ene. percalina. . . .
"Historia Geral e da Civilização", resumo para

uso dos aliuunos dn Escola Normal do Dis-
(rido Federal, por José Veríssimo, 1 vo-
lume, eart' ''Pactos da Llnguu Porlugueza", por Mario Bar-
reto, 1 volume, eart. . "Juízos Kpbenieros", por Hermes Fontes, 1
volume br. 39000; ene. percalina"Exame de Admissão', para os Gymnusios, 1'rom-
ptuario das matérias exigidas para o exame
do admissão no Collegio Pedro II, nos Gyiiliin-
sios, Lycciis e Institutos de Ensino secunda-
jrio, òrgwiüziido pelos 

'professores 'Raja K«i-
baglin e João Ribeiro, 1 vol. eart

"Ironia o Piedade", por Olavo Itilac, 1 vol. do
2SS pags., br. 39; ene. á ingleza''Philosopliia do Direito", pelo Dr. Pedro Lessn,
1 vol. do 477 pags.,, br; 109; ene

"A vontade Unilateral nos Direitos do Credito",
pelo Dr. Carvalho de Mendonça (M. I.), 1
vol. br. 39000; eart"Estudos 

jurídicos'' (Historia, Fhilosophia c Cri-
tira), pelo Dr. CTovis Beviláqua, 1 vol, em 8"
frnucéz de 200 paginas, br. 109; ene. . .'Código Civil Brasileiro" 'segundo a edição offi-
ciai, br
O mesmo, eart'Curso de Direito Penal Militar", pelo Dr. Esnjç-
riildino líaiideira,.! vol. iu-S" franeez, de CGS
paginas, br. 159000; ene

"Do Poder Judiciário" (Direito Constitucional
Brasileiro), pelo Dr. Redro Lcssa, 1 vol. in-
S", de {{45 pags., br. 15$; ene"Preleeeão de Direito Romano", pelo Dr. Nelto
Campèllo, obra adoplada na Faculdade de Di-
reitò do Recife, __" edição melhorada, U gròs-,
sos volumes, brs., 14.9; ene"Elementos de Psie.o-psitologia Forense", pelo
Dr. Afranio Peixoto. Oliva didática de crimi-
uologia e direito penal, destinada 11 cursos das
Faculdades de Dirento e Medicina, advoga-
dos, magistrados-, ele, 1 grosso volume. .(.Voprelo)'Direito Administrativo Brasileiro". Exposição
summaria e abreviada, pelo Dr. Alcides Cruz,
2" edição muito melhorada, 1914, 1 vol. in-
8", de 1_64 pags., br. 7$000; ene"Pratica dos Aggravos", do Dr. Oliveira Machado',
nova edição rcfundid.i, augiuentnda e posta de
ácçordo com a iiétuui legisjuçãoi com appen-
diee, contendo a legislação sobre aggravos de
todos os Estados do Hrasil, pelo Dr. ,1. do Sá o
Albuquerque, 1 grosso vol. do 5G5 paginas,,,
br. 159000; ciiciirdenadii  , 1S9000

' __u_= A "•"^P» '"'" "„

PÍ1H1RW
ESTA'

Mé p Balanço
REABERTURA

SABBADO
4 de Novembro

OUVIDOR 86
esquina da rua da Quitanda

Cofres e Registradoras
Vendem-se c compram-se trocam-

se prensas, carteiras para escripto,
rio, toldos, machinas de •escrever,
etc. Rua Frei Caneca n. 7, 9 e
ti. Casa Enciclopédica. (S 4170

39000

49OOO ___

49000 ¦

i:i>;oi)n i v-*rr'^^__iyi

'^:!ft0 R>'wími*V'j -W__íé*íí)

139000 mhà^Pr$íBM,
29000 K^iJlJj^afflRK

WiÚ$ÍÚ\ IMO U50.W
j |'PEFB||;0,|i^DtPIUOL'/|

C ""  ~

LETRAS DO THESOURO
Notas da Caixa, prata, nickcl,

compra-se e vende-se; casa Reis,
rua da Candelária .12. (R5009

199000

1S9000

:0900o

Faz dcsnpparccer com so->
guránçá Jc rapidez os cabol-

los supsrfliios do ROSTO,
COLLO, BRAÇOSiÓtc. Infal-
livcl o absolularncntò inof-

fonsivo. Vidro, 5$000. Pelo
Correio, r>#GOO.

N. B. — Devolve-se a
importância não dando
resultado.

Doposito geral:. Plmrmaoia
Tavares, Praça Tiraclcntés
n. 02—Rio de Janeiro.

109000

A "Revista Jurídica" nppariiec regulármeulc no fim de
cada mez.

A assignatura é de ÍI590ÒO por a uno, custmülo o fas-
ciciilo -ííjtOOO, e o yolüin- trimestral l!i.$000, devendo
Ioda n correspondência referente á parle eonimercial ser
endereçada nos livreios FRANG1SCÕ ALVKS & O., á rua do
Ouvidor, 1GG, (Çaixii do Correio 11. 6õS) .
Cada volume encaderiindo 1,"$000

Assigna-se nas prineipaes livrarias dos Fstados.

Tudo quando se
Cai.vn Postal n. 65S

refere á redução deve ser dirigido á

3>JOB EIREEOS

TOURO
Vende-se um tourinlio de 15 me-

zes 3|4 hnllandejs c i|.( Oerscy; ver
c tratar á rua Imperial, (Io, 

"até 
ás

S horas da niniiliã e aos domingo?'¦odo o (lia. (-1122 J)

iiíiiil ESCOLA PRIMAR TA, O Ensino Primário, 2o
numero da revista mensal dirigida por in-
spectores escolares, ansignatura annunl. . .

KS?__I___I
PI iw
ÍÍ.-JM

||

I
1

i m

PHAMACIA
Vende-se uma em bom Jogar, li-

vre c desembaraçada, In formações
com o dr. Moraes, á rua da Qui-
landa, i_'o, 1" andar. Preço 
7:,ioo?ooo, ([< 51 r>3

ÉÊ^l^^l^S^^S^StSSS^^^^Sí^S^^^^^T^Ê^^^ fêl

Jlufomoveífs b TBspectfnrs
accessorios — Machi-
nismos de oííicina

OPT1MA OCCASíAO
No dia 30 do corrente, ao meio-

dia, no Fórum, á rua dos Invali-,
dos, actual Menezes Vieira, u. iSKçlJ
serão vendidos cm terceira praçaw'
da Primeira Vara Civil, a quem
nicllior preço offereccr, prande
miam idade de automóveis ilc di-
versas marcas, laudaulets c doubl&a
pliaetons, chassi- de automóveis a
grande sorlimento de accessorios;
cxcellentes inãchinismos de uma
officina <J£ garage, um torno me-
canico e5p>.triices, unia maeliiua
para virar e dobrar chapas, um
torno para, madeira, uma tiiacliina
de vuleanizar, uma transmissão
sobre barras de madeira e ferro
com os respectivos eixo.-, maneies
e uma polia.

Os edilacs de PJTJÇa. rniltendo
descripçãò iiiiuuciofiirde indo, se
ácliam publicados no "Diário Offi-
ciai" de j_ do corrente h serão
reproduzidos 110 de _"i do cor-
rente. v (.pSsJ)

A CURA
lnfollivcl da

Impotência viril
A ptrla total ou memiio parcial da

víriliilaJe Lirprinií o homem pliyüico,o melhor dotado, lmic.uiivi.i iu.iVn i*
ra uma velhice precoce, Kitov'ln
fccçiio fjue ihc c;nis'c lantoü ¦¦
mPiii03 moraes, que lhe tr.ig:i mais
ilis^ns.iücj inlhiirts, ;*is vezes mesma
surc.isn.ü.; <» caçondas, tonumlo assim
smnbria toda a Fiia csislencia. Deixaf
este esíndo &cm c.ii.l.ulu.-, na r-ípceta*
liva de uma cura pro:.;m,i, c cml.alar*
se com unia c<j»tM.mçii chimeríca, qttan»do 'pftdimlo « .brochura da dr. Zclie,
intitulada a "l.cslaiiraÇãe d.) Ifoitlcm",
aconipamhada de uma foiha de con-
s li Ha dirigida franca óüs que nfio podem ir ás consultas na
Rua Uninuayans 93, sol
tlns 9 ;*ts ii e das : ás Ct adquire.
se a certeza de rchaver a totalidade
da sua virilidade. Jíssa intercr-í-nie
brochura, de distribuição cratiutn,
coiitendò explicações e conselhos ia*
difpeJistivcia aos homens, deveria ser
Üda c relida e ponderada uns horas
de desanimo c depressão iiivciiciv-l.

(l{ iãfò)

Xarope Peitoral de D»
sartz e Mqatfão tia .

Noruega
FORMULA DE HRITO

Approvado pela inspectoria d»
llyglené e premiado coili medalha
de ouro na Exposição Nacional de
totiS. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente l.rotieluíc.}, ca-
tarrlios citronicriSf coqueluche, a:;-
lluun, tosse, lisica pulmonar, üòrcti
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas. constipaçucs, rouquidão, suffo-
cações, doenças de rjarganla, la-
rynge, dcfluxo iisthmnlico, etc.
Vidro. ií;no. — Depósitos: Drp'-
S.irias Pacheco, rua dos Andiadiis
n, 43; Carvalho, i rua Primeiro
de Março, IO e 31; á rua Sete d<!
Setembro. Si c 90. c n rua da As*
setubtêá 11. ,'M. Fabrica: Pliarma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des l.obo n. 221), telephonc 1.400,
Villa."cautelas

Compram-se de rasas de peiilio,-
res r Monte de tíóecòrro, n t\ia
do llospicio, _-t6, .liojo llueiios
Aires). (S -IM4

GÃSA ^OBiLAOÂ
Atúgã-se para família de traía*

mento a esplendida casa ti. 461 da
rua Voluntários da .Pátria. I','.dc
ser vista Iodos os d*'a3, das 10 ;t<«
t^ c das 15 ás iS horas, lí -i'K--.

m
m

r.sooo

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias c offerece ma;-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 70. esquina da Ouvi-
dor; Io de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 3G3, canto cía rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 c rua
ir, de Novembro 50. S. Paulo.

:«0 QUADRO»
1a Antigo. . . Mncaco
| Moderno . Avestruz
1 Rio  Veado
I Suíteado. . Borboleta

Variantes
I DS-DS-OO-SS-SS 11
¦• Rio, 28-10-1116 S 5583ij
Í3_K_iS=3r»ntyisr7JE;_r_^ .

106—KUA DO OUVI DOR -106 |Filial ,i praça n da Junho 51-Eio'
de Janeiro

C0MM1S3ÕES E DESCONTOS |
Bilhetes de Loterias

Avi-o: — Os prêmios í=ão pagos
no menno dia da extracção.
FERNANDES & C."

Tcl. 2DST, iNforte

M a s
Lalinn-
ca & CJ.

©•í í são os

.ívrana mmcisco Alves

SIM!
quotttin pago mais prêmios

e que mais vantagens oi-
íèréc.èm a seus freguezos
Lurgo de S. Francisco de

1'atilit, 36. A casa mais an-
liga neste gênero. M 50Í32

PHAHIMOEÜT!^
Pode assumir ti direcção lechni-

ca de qualquer pharmacia; pro-
postas a 1.'. O. M. Cartas nesta
redacçáo. M 443o

B. Paul> | Bailo Horizonte
Rua Libero Badaró. 120 RUA DA BAHIA, 1055

|Í. CüItA DA
Cabello corrido ?

O cabello crespo torna-se corrido
com a_ afnmada ürilliantiiui "Figa-
ro ¦', Krnsco if.íoo, pelo Correio
-S500. Depositário, 36, rua Rodri-

Ensina a todos um mcioj§||io Silva 36 entre Assembléa e 7
de saber se tem syphilis g de Setembro. Teiephone 1027
adquirida ou hereditária, iií- p, i Central.
terna òii CNterna e eüiu.i E. ¦
podem cural-a facilmente B
em todas as manifestações @

e periodos. Escrevei'.: Cal- [_jxa Correio, iCSí. enviaudo a
sèllo ]iara resposta.. Cf

EPISSftÍSIil!!SlBBaiSi!SfB!3!'':'í_:;|:i5_;

CERA VIRGEM

Banco SporüfoÉ mpra-sc qualquer qíiárilidadti
cera virgem", rua do Rosário;
1" andar. Cama & Cumulo.

Cl 542Í.I

MOVEIS OE ESTYLO
fírnndo variedndo de suar-
nieiíès parn doriuitorios c
salas de .janhir e de visi-

tas; grande sorlimento de
inoveis avulsos, lodo? de

lindos estylqs; paru vender
a prestações; na rua Sete'do Setembro 20;>.

Americana
918

RÍO--3S-10-W10 S 5ÍC6

GAIXA KC0X0.MI0.V 1)0 IlIO
DE JÀXEmO

(SECCAO DE EMPRÉSTIMOS)
Tendo de se proceder á venda

c:n leilão no dia S de novembro
próximo dos penhores constantes
das cautelas do Monte de Socorro
emiltídas eu: sc!cnili.O(,c outubro
do anuo findo de 1015 o de nu-
meros :1.03o a 2tí.,2ji, cujos pra-
?os se acham vencidos e não fn-
ram renovados os respectivos con-
tratos, convido os srs. mutuarioi
a virem resgatal-n. eu renovar 05
seus contratos até ás 17 horas do
dia s do mesmo niez próximo en-

Rio de J.M^-im, í-1 de fitilub-o
de 1016. — O gerente, (a) HoraciO
Ribeiro da Silva.

I. âERÍMÀ
S29

Uio-üS-iO—01G S úiãí

Ã^uia de Ouro
^_? 115

4—1—12—15
Rio—28—10—EI16

Propaganda
277

Ct/iuprae bilhetes nesta casa, e
tereis o futuro garantido. .'orle
certa, pagamento immcdiato. Rua
da Alfândega, it-\ esquina da rua
da Quitanda. 1. DUTRA & C.
Tclepli. .j í _•. X."gíííoe 

hõTíT
-- I,.-VRGO DA I.APA --

Cara para famílias'.'ç cavalheiros
de tratamento. Optinios aposen-
tos ricamente niôbilados de novo.
Accc?s ):"<-:, veníiladores e cozinha
dè i" ordem.

End. Telegr. "' Ora n lliotel''..

Da GOXOIU.lDiA CI1Ü0M-
CA ou Ill.rüXTi:, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da sypliiiis. App'. fio6 e
014. \'accina:; de Wright. Assem-
bléa s'i. das S ás 11 e i_ ás 1S.
SÉÚVICO X0CXU11X0, S ás
1». - Dr. IVdro Magalhães.

IR 9245

¥_3S SJpináiriSas
Svjiliilis <• inolestins di.

DR, Gfífol/ll
Formado peln Faculdníle de

Medicina *'e Nápoles e babi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos itrcthracs (sem
operação*, gonorrhéas chroni-
eas, cystites, hydroccles, li»,
mores, impotência. Consultas

das o ú> 11 e das z as 5 —¦
Largo da Carioca; 10, sob.

MP PI.ÍÚ3ANPIÍ

Professor! ainda raórã lia praça
da Republica n, S.|. Attéuilc seus
clientes, das p ás n da manhã e
da 1 ás 6 da tarde. Praça da Re-
publica S.|. csotiina Senhor dos
Passos. 4001 J

PIANO
Vende-se um (meia cauda), usa-

do, próprio para estudo; rua Chris-
tovão Colombo u. 141, sobrado.

(J -14,10

i (cm íórina de pílulas)
0 mais poderoso especideo para a cura da Sy-

pliilis o de todas as doenças resultantes da im-
pureza do sangue. O DíüPSJRATOL 6 im-

^ainentemonle superior nos seus elTeitos a todasíís injecções. fiarante-so a cura.
Tubo com 32 pílulas, S a 10 dias de tratamento,

5S000, pelo Correio mais 400 róis; 6 tubos, 27S00O, peloCorreio mais ISOdO.

DEPOSITO ÇERAL: FhaiPmacàa Tavares
G3, Praça Tiradenies, 62 — Rio de Janeiro

_S_S_!-{i_5r__i_____!__55S_5_5í!S_S5B!_!

A mão, Imagem da alma

Casa no Flamengo
Para família de grande tratamen-

to c sem creanças, precisa-se alu-
!'.ar por nlifiins mezes uma casa
mobiliada ou não, situada á Praia
do Flamengo, ou suas iimnediaçõcs,

Cartas nesta redacçáo com as ini-
ciacs h. C. (S 41 õ.i

Papelaria, Typogra-
phia, etc.

Vende-se uma machina de aparar
de ,;o cent., de boca, unia machina
de impressão Liberty, c uma prensa
de steriotypiil. Preços de oceasião
Rua Cnmcrino n. t;!4. (S 4139

01OR0SIAXC1A, MAGXHT1S-
BIO li TBLKPAT1UA

Sc os óllios são o espelho >h
alma, é a mão o reflexo, da uo.sá
personalidade. Já a Escriptura pu.
r.cra na boca de Job estas pala»
vias: '.'Inscreveu Deus SICXAIÍS
na mão dos lioiueiis', afim de qüc
iodos com ANTIiClPAÇAO pu.
dessem conhecer os seus desti-
nos. As linhas das mãos são como
um alphnbcto que pcrtiiitle ler no
nosso próprio coração c no coraçüo
Jos outros. São signáe. moraes 1
signaes pbysicos, o retrato Iraçailti
pelos fios nervosos e extrasensi-.
veis do cérebro. Sc o cérebro e n
coração pensam, é a mão que íwe
cuia e actua.

A professora M. M. Alfny, re-
ccntcnVcnlc eliiígada a esta í:|i,'';t.'-
é a uníca scícnlisia da An1' *¦;•::>
diplomada na leitura pelas I-..I-.. •
das itiãos — assumpío ura rv ¦ in
dedicou durante 9 anuo-, '.' '..•'!.
bem. OCÇULTISTA líOSitAUA

¦ pela Bélgica, depois de haver per.Compia-se qualquer .quantidade | corrido o lígypto e as Indii.s-,
li' fundadora do "Ccnlfo Se eu.
cias Occuiias" dcst.T" capital e <ío
de Buenos Aires, Tira qualquer
miilçficm. Resolve atraüòs de viua,
realiza casamentos e cura ri-los
fluidos oceultos — o iiiagnetismo
inclusive -- e não como gcralmeii.
te se fiii. Não nccciia pagamento,
senão depois (!¦: obiiilo o que se de*
seja. Allende :¦ chaiuados. RIJA
1)0 MATTOSO X. 2a . (.1 443.1

JATOBÁ'
de,resíduos d
sario, i-jfij 1"
millo.

"jahotá". R. Ro.
ndar; Cama & Ca-

(.1 54.K-

INDUSTRIA
Vende-se uma de artigo de grau-

de consumo 110 Brasil; garantindo.
se lucro de 50 a (ío mil réis e mais!
diário, podendo centuplicar. Preço!
10:000$ formula e fabrica monta-1
da, é segredo de fabricação, artigo
que não precisa de propaganda,
por ser de consumo forçado tratar,
rua Torres Homem, .40, Villa lsa-
''d- O 44=1

rm mmm
PARA VIDRAÇAS'

—iilO —

cadeira para aoente
Vehdc-sc uma por preço razoa

vol; na rua Frei Caneca. 30;
feudos. (M 517:

29 --- AVENIDA MEM DE SA' — 29
Al tende immediatamcnte aos chamados pelo teiephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa oterno por 38000, lava por r,$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade cm trabalhos em roupa de senhora.

PKEÇOS MÓDICOS

Um bom negocio com
pouco capital

Vcndc-so material apropriado
para uma nova invensão, e ensina-
se o comprador a manejal-o, em
poucos dias. O motivo é que o ven-
dedor tem de partir urgentemente
para Europa.

Para informações á avenida Rio
Branco n. 103 (Cambio).

.. (J 4|,U

J AMARA
H Moenrio sempre
wmwãmwmmm

ANGICO
Compra-se qualquer quantidad.

de resíduos de ":.n;ricü" !{.. Ro=a-
rio, 136, 1" andar. Gania & Camillo,

Ouro a r$8òo a gramma
PLATIXA R.000, A oStpo

Prata. ,10 ,1 6n róis a Ljramma,
brilhantes, cautelas dn Monte de
Soceorro r. de* ci^ns dr pcnliorc3.
compram-se á rua tio llospicio n.
_r 1 rj. hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga, l'S 4135

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam ciu poucos dias as moles*
tias da estômago, fígado ou intes-
tino.

Estas pílulas além de íoniças,
süo indicadas nas dyspcp.ias; ."ri-
sões de vebtrc. moléstias do figa-
do, bexiga, rins, náuseas, fiatuleti-
cia.-, máo eslar, ite. São um po-
deroso digestivo c rcgitlarizãuor
das secreções Bnstro-intcstiuacs. A'
lenda cm todas as pharmacias. De-
pòsito: Drogaria Rodrigues, rua
0. Dias. 39.
Correio mais

Vidro :.-
00 ri i -.

uo. pilo
(A 1394

CONSULTÓRIO
Para medico ou dentista aluga-

: á av. Rio Branco 11. 175.
(J 4435

Vcndc-so um rido pian
liiann, quasi novo, de ;::.'
mato. Para ver e tratar,
vor, na Casa Diedcriche,
Sele de Setembro u. 111.

O
DROGARIA E PHARMACIA ÍÍOMÓÉÒPATHA

íe:í^mo sarbosa & o*
Qiiilaiuln 1Ô6 o Ourives 38Grande prêmio na Exposição Nacional delÒOO

fa íi_p 4F& «nr» OTS

rtio -SS -10—nu;.
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: Rto -27-io-nic 

} Caridade
402
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CUR/.3THMA-Cura
as broncMtes <i~nM-
thi-^s e a Gítbma,
per mais ar.tiga que

FLOURESINA—Re-
médio heróico para
flores branca

Iíi d ra

o u..-> i n pre(il0 da rua Lamcnao -te.
-" I Tem (irandc armazém e sobrado

1\ 

I todo restaurado de novo. As cha-
I ves estão por favor no arrnaíen:
{ || de molhados, nesta mesma rua
I [1 ! esquina da ladeira Madre de Deus

\ll I^È^JEÜÍ:
BOLSA L0TER10A

„.-,, IqueuF-IS travai: rkíiA-

J''i i V'"'1'^ COM A EORTÜXA '?

i Comprar) bilhetes na HOIjSA
J.OTE-IICA. Av. llio Itrnn-

' co n. 142, psriuiun du rua da

J Asseuiülón. I.ú pncoutrnrois «
H 55161 realizaçüo do vo.sso ideal.

MOSRBEiS
>: cm infálüvel cm
í! tem ardor, usando
fij rhol". Garante-se
1^ completa com uni i
ir. Vidro, 3$ooo, pelo

Deposito

uouor-
cura

frasco.
Correio

Preço
4.-15 ..,5

Asiíima. Ufonchiic
d ¦¦?, Influeiiza. curam-
ilmctitc em pouco tem-

cí'.c inaravillioso xj-

flil íríi?co, SfOoo cm
drogarias c puarma-

ctas c nos depósitos: U. Uru-
naãvai.a, «n. II. Sete de íc-
lembro. Si e R. Andradas, j.i

'":\1

ijã Pltarmaciá Tavares,
i H Tiradentcs, 62 — RioI

W- lanciro. V

GAFE TRÍU^PHQ
Puro c saboroso, n venda "m

toda parte. Torrefação e moagein.
Praça Tirailéntes 56. 1 ,"n;

o
1 Ce fS' 

^.xS-SíSí:

Colchões de crina
Fazem-se e reformam-se sem

mistura por preços razoáveis o com
perfeição, tendo para isío uma mas
china apropriada, na cfficina c de-
posito da Colchoaria São José, á
rua I*rci Caucca, 309, próximo á
rua de Caltimby (M 5170

! VA RI O LIMO -
Preservativo contra

HOMCiEOBROMI-
UM- — (Tônico
reconstitui ntc ho-
moconaltia] para At-
liilkiadc, íasti.o,
f.iluv <le cresci-
mento, e'.c.

C 110- NOPODITJM
ANTHELM1NTI

CUM — Para im ,
pellir os vermes 1
Uns creanças, ícm v^
c.-itií-:r irritn .üo in-
testina.

CURA FERRE 1-,-
Substittte o _ «ti*
pliato de quinino
em qualquer febre.

PAKTUR1NA—Me-
dicameuto destina-
do n. accelcrar,
sem iuconvenienle
e, vortanto, sem

CQlòp de figadode bacàíháo. cm líombòopaUiia). fiem
gosto, sem cheiro o sem dieta

Pesiíi-vos antes e 30 dias depois

perigo, " tr.iualh»
ilo parto.

LIGA OSSO -- Po
deroso remediti qni
lie;.! iimiiediaUí"
mcn.c cs cortei

e cs rança r.i Itc*

palustrína —
Contra iniraludi*

M

mm

tre.
jado

ven»
. do

•>>l S4^>
CURA

Influen.as, consiipaçõe-
c iulccções grippata

cn: i a 3 dias

á**-$^^Kt^T#_S_r^?r;
B..>e •>«_j M&

Especifico contra a COQUELUCHE
DEPOSITÁRIOS KM TODOS 08 ESTADOS — EAf S, VAUl/O:

YENUSS1KIUM ->
Heróico incdícoi
incuto destinado a
ciirar &¦$ manifesta*
enes synljiliticas.

ESSÊNCIA ODON.
TALG1CA — Re-
media instantâneo
contra a dor d«
dentes.
3r*p*5uei e^íe antigo

estabelocimcntOi t o
sorlimento completo.;
cm todos ns medica-
mento;. Iiomoeopathh
coar mesmo os mo
deruámente enprcga-
dos, e qec l!ie si*
fornecidos por casM
cs nnis ímportantft
ria Europa e a»
Air.cri ¦:, do Xort».
DABVI.fi & a '
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PEQUENOS
it*.i VENDAS EM LEILÃO

PENHORES"Lloiíploriis"
T-ÍM fi Oli OUTUBRO DIO 1016

Guimarães & Sansevenno
TRAVESSA DO TUKATRO N. 3-V.

LUIZ D15 CAMÕES N. i-A
das camelas vencidas, podendo ser re-
formadas ou resgatadas até a hora do
leilão,

)Fpl¥ãhdh"cídíe
" 

AMAMCIA, viuva, com 68 anno»
de «dade, quasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
• além disso doente c sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
auarto;.

ANGELA PECORARO, viuva, com
16 annos tle edade, completamente
cega e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihinlia. eom 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinho sem re-
cursos;

EI.VIRA DE CARVALHO, pobte
cega c sem. amparo da família;

ENTREV/rA, mu Senhor de Mal-
lOsiiiioi 34, doente imnossUuliladi
4c trabalhar, tendo duas filhas, sendo
«ma tubercolnsa; ,„__

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, eéga de ambos ollin» c
êlt.jtda:

JOAOUIM FERREIRA CHAVES,
•ntrevido «em recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
¦•norei:

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar; ¦

MARIA EUGENIA, pobre velha
Iem o menor recurio para a sua sub-
liateticia; ,

SANTOS, viuva, com 68 anuo» de
idade, Rraveniente doente de moléstias
íncüfavei-s; ,

THEREZA, pobre ccguinha sem
auxilio d» ninguém.

UHS SECCAS É1TÉIÍE

1 A ILUGA-SE por 300$ o a« andar io
Airedio & avenida Rio B«n«o«r.
pintado e forrado de novo, próprio
para morada de familia; trata-se no
mesmo, pavimento térreo, «quina.

(4994 E) K

ALUGA-SE 
um grande armazém,

na rua do 'Seriado n. aso, para
qualquer, negocio; as chaves na1 pa-
daria junto. (5030 E) J

ALUGA-SE 
nm quarto mobilado,

com ou sem pensão, ¦ cavalheiros
de tratamento. Avenida Passos 40,
sobrado. (S<»3 E) J

ALUGAM-SE 
bons quartos com e

sem mobilia, caia muito «sseada;
na rua do Riachuclo n. 9?. w"".0.

(4.17 E) J

1 MA secca Precisa-se de uma
„ _ para crennça de dois annos;
nua ií". S. de Copacabana n. 642.

(4974 A) R

TJTÍtKCISA-SE de uma mocinha paro
A ama secca e serviços leves; a rua
do Rozo 49, Laranjeiras. Exigem-se
boas referencias. Í49&3 A) R

AOS DOENTES
CURA RADICAL d» gono-

rrliéa ehronlca ou recente,
estreitamento do urethra, em
poucos dias, por processos mo-
dernos, som dor. Garante-se
o tratamento, Impotência, sy-
nliilis e moléstias da pelle,
appl. 606 o 904.' Vacclnas
antigonococ-lca. Pagamento
apôs a cura. Consultas dia-
rias, das 8 ás 12 o de 2 fts
10 Ja noite. I. C. 5981. Ave-
nida Mem du Sú, 115.

ALUGA-SE 
para familia, a loja do

predio n. U8.1 da .rua de S. Pç-
dro, completamente .pintada c iorr.i-
da tle novo. tendo muito bons apo-

nloi o nunca fa'ta água.

ALUGAM-SB
NA

SECÇÃO DB PBOPMEDADBS
"SUL AMERICA"

Bua do Ouvidor 80
Os seguintes prédios:-¦ As chaves nos mesmos ou contor*

me Indicação nos respectivos carta-

Pare tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Chrlstino, 44, com rnagnm-
cas accommodações para família de
tratamento, porSo hahitavel, luz ele-
ctriea, grande auinita. etc. Aluguel
3oo$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, com magnífica» accommoda-
eões para familia. de tratamento, po-
râo habiuvel. lue electrica, grande
qmAnLTbeDA 

BOA VISTA _ Tra-
vessa da Boa Vista ao% com 4 <lu»r-
doa, 2 salas, lur electrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras n. 453, «om ooos aceommo-
ilações para familia de tratamento,
quintal, luz electrica, etc. Aluga-se
300SOOO, ,

BOTAFOGO — Rua Ccflde de ira-
jâ n. 46, com boas accommodações
nara familia de tratamento, luz ele-
ctriea, etc. Aluguel i86$j0o.

— Travessa Honorina n. 38, caw 7,
com 2 quartos, 2 salas, luz electrica,
etc. Aluguel 100Í000. .

SANTA THEREZA - Rua de
Santa Christina, 104, com boas oç-
commodnçõcs p«ra grande família ue
tratamento, porão, quintal, etc. t

LAPA — Avenida Gomes 1'ttire
n. i;i.l, com dois andares, com boas
accoiiiinodaçües para familia de trata-
mento, luz electrica, etc.

^^^^ ___ m* ¦ ¦__._¦__ aaWm\ $mOm. ¦¦¦ ^íl íMl» SCCCM» IJUO UU UU«3 j¦ ¦ ¦_¦_ aa * «¦_•>* ¦ ¦ _m_. ¦«• f_ ti mm 1 • a n I _ -m I-"» ¦ referencias, para tomar conta jEXANDR

ALUGA-SE 
uma boa alcova.cm ca-

sa dc familia, a,moço solteiro; m-

forma-se na rua Comincndador ¦ Leo-
nardo n. 4°, próximo
Porto.

Cáes tio
(4932 K) J

5 B_BÉEfe3ga____ã^ ¦""
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao. quei

ma, não mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-

belió e extingue a caspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3^009 rs.
1.UGAM-SE 

com on sem mobilia,
jA.i solú de fri

A LÜGA-SE a casa da rua Marqucz
Xl.de Pombal li, 6; trata-se na rua
frei Caneca n, 71. 

(3491 E) o

A LUGA-SK o predio da rua Taco-
Xi-philo Ottoni 190; trata-se í; rua
Gonçalves Uias 19. (349Q b) K

A 
LUGA-SU um esplendido commo-
do, com ou sem mobilia, a 11111 se-

nlior de tratamento ou moça protegi-
da, socegada, casa muito confortável.
Avenida Mem de Sá n. 95,

(493« 
K) J

ALUGA-SE 
na praia de Santa Lu-

zia 138. ,uma grande sala, mobila-
da, dando para o mar, perto dos ba-
nhos, a pessoa do commercio e de tra*
tamento. (49.PE)J

X LUGA-SU um auarto em casa de
XX-fiTimlm respeitável, com ou ec|ii
nensão. a moços ou a casal: rua da
Quitanda 66. 2" and. (itoi E) J

X LUGAM-SE salas diversas o um

MÉÍÉIMI»
1 AO DEITAR... 1
¦ TOMAE UM CALIX Dfig

I Guaranesia j
LÜG.VSÍi nma boa saia com pc"-
sã», a casal sem filhos ou rapa-

zes; ua rua dos Ourives n. 37. -
andar. '8u3' "

A LUGA-SE por 80$ mensaes, a ca-
Asa da rua 1'ernandes n. 31 ( ."-
genlio Novo), muito perto Ua estação,
trata-se na rua da Constituído• 2Í,

Cozinheiros e cozinheiras
A 

LUGA-SK uma boa cozinheira do
trivial, na rua Real Grandeza n.

_6o, dá-se preferencia para Cattete,
largo do Machado. (3116 G) J

PRECISA-SE 
de uma. coziinhoira

para o trivial e serviços de có-
pa; portugúeza e que dè boas in-
formações de si; praça Saenz Pena
n. 35. (5377 B) R

PRECISA-SE 
de uma boa cozinhei-

ra, na Avenida Rio Branco_ 13.1.
3" andar. (5495 B) S

X>RECISA-SE de uma boa cozinhei.
._. ra, para 11111a pequeno pensão,
que saiba variar; ma da Alfândega
n. 161, i° ondar. (5226 S)J

GREADOS E CREADAS

loja.

ALUGAM-SE 
bons escriptonos e cs-

ípaçósos quartos, ti rapazes, no 1
e 2" andares da rua Primeiro de Mar-

ço n. 20. (4j8j '¦) J

PltECISA-SiE 
de ume creada para

todo serviço; na rua Riachuclo
11. 155. (4975 O g

PUECISA-SE 
de um creado que

seja bom jardinciro; rua do
Maltoso n. 96. (4946 D) R

IJKECI.SA-SE 
de uma creada, para

serviço de casal, dormindo 110
aluguel, d rua Barão de Mesquita
n. 751, Andarahy. (4942 O) J

ALUGA-SE 
d rua Senador Dantas

52, um bom quarto com jançlla
para jardim e luz electrica. (5,i»81'.)J"MÜTAUS

 Unlca loção que cxtc.ml-
nu a caspa o faz vciiascei' o
calmllo. Dcp. Salão Elias, íua
Ouvidor 120 o nas portiuna-

A 
LUGA-Slí um quarto a moço do
commercio ou senhora .que Itaba-

lhe lóra, com ou sem pensão; na rua

da Alfândega iii, 1" andar. _(.32-3 **J J

uiories" dc companhias empresas, etc.
á rua da Ouitanda 24. sobradoir-
andar; tiata-se na loia. U'3°i'.)!>

..... ¦ (— "

AI,UG.\-SR 
em casa de familia de

Iratanieiito. um quarlo. a rapaz Uo
comniciTlõ ou senhora sò. ^qne traba-
liie fora. na rua Genoral Câmara 100
sobrado. (S4°9 ^> j

X LUGA-SE esplendida sala em
Xifrenti d T.ight; rua Marechal I-lo-
riano 1'jixot» 207. (1471 K) J

A 
LUGA-SK. em casa de casal dc-
ecute o sem filhos uma magnífica

sala de frente, com ou sem pensão,
á outro casal; praia Santa Luzia 142-

(5474 K) J

A 1.UG.VSI5 unia boa casa com boas
Aaq.-omiiiodaVies para pequena fa-
milia, aluguel módico, á rua \ íscomle
de ltaiiha 11. 203; as chaves na .casa
111, 1, onde se informa, sn se aluga
a familia. (4'49 K) b

A LANTERNA
AMANHA

ALUGA-SE. 
em casa de familia. 11111

commodo mobilado e com pensão,
a um caiai decente, oor 180$, na ave-
ilida Central 35-A. a" andar.

(5.107 K) M

ALUGA-SE 
em casa de familia de

todo respeito, uma boa sala dc
frente, com luz electrica « limpcia,
em logar saudável; ma rua Monte
Alegre n. 17, próximo d rua do Ria-
cliuelo. (3393 I') R

A LANTERNA
AMANHA

A'LUGA-SE 
esplendido quarto com

vista para o mar e jardim da filo-
ria, para moço solteiro; na ladeira
da Gloria, 37. (5253_.?L '

A'LUGA-SE 
por 40$ mensaes, um

bom quarto, próprio para um ca-
valhoiro ou senhora; na rua Joaquim
Silva «1. 75.'. (5317 F) K

rente, 2 cs;ilendidus quar-
los 11 casaes sérios 011 pessoas de tra-
tamento. cm casa de um casal, no me-
Ilior ponlo da rua do Cattete, em
frente no palácio presidencial; rua do
Cattete i.i', sobrado. Ú942 O R

ALUGA-SE 
por 240$ o predio as-

sobradado da rua Christovão Ço-
lombo 11. 20. perto da praia Jo ra-
meiigo, cinco quartos, duas salas,
quintal munido, luz electrica; etc.,
aberto das 2 ás 3. (49610) R

Am
'LUGA-SK unia sala a dois ou tres
ninçcs ou a casal sem filhos, com

uu sciii pensão e com on sem mobilia.
Marqucz tle Abrantes, 76.

(515.1 (.) R

X I1UGA1SB na rua (lie São
-^Rtnto 30, 2° andai', csqpi-
na du Avenida Kio .tranco,
grando sala do frente) e quar-
to, junto ou separados, com
pensão, com ou sem mobilia,
casa de família. (M5070)E : g^

A ],L'C.\.SK por 70$, sala, a moços,
_r\.mobilhi e casa nova, de famili.v.
278, rua Riachuclo. (5.198 E) S

A LUGA-SK a casa da travessa tki
XJLSiintn Rita n. z.í, sobra,lo e loja,
por 200?; na rua Municipal-, 3".

(4142 E) S

A LUGAM-SE esplendidos quarta-,
XlLtle frente bem mobilados, a se-
nhores dJ tratamento ou a casal sem
filhos; pensão dc t* ordem: rua Io
de Marco 21. a". (5068 K) M

A LUGAM-SK, juntos, uma boa sa-
jd-la de frenlc -e úm itraiulc quarto,
a casal sem filhos, escriptorio ou a
moços; ultiRiiel 100$; na rua Uni-
gunyaua 97. sobrado. (5200 3?) R

A I,UG.\-SK uma casa, na rua da
-*CXAtiieriea n. 6,1, com duas salas,
dois quartos c grande quintal; trata-
se nu rua Santo Christo. n. 147. com o
sr. Ramos. (;o66 E)Y:M

V 
LUGA-SE um excelente quarto,
mobilado, com ianella. muito are-

jado a moço solteiro, na. rua Ria-
chuelo 11. 95; preço módico.

(í_6S E) M

Não te detém com promessas
fallazes, approxima-te da

realidade 1
BARATEZA

CASA JEITÃO

do uma creançn de 2 annos,
Tratar 11 rua Real Grandeza
n. 56, Botafogo. (J44S7)G

*. LUGA-SK uma moça, nara arru-
.í J-madcira, em casa de familia de
tratamento; rua S. (.leniente 14", ca:
sa 42. (5486 G) S

A LUGAM-SK duas boas casas, com
XÍ.dois (iiiartòs, duas salas c ma:u
deptn.lcncias. por 76S e 81$: na tra-
vessa Eernaivdnia 9í. Laranjeiras.

U4S7 G) S

.4 LUGA-SK uma boa sala. mobila-
Ádn a senhores do commercio em
casa de familia: na rua Dr. Corrêa
Dutra 74. sobrado. (?aS8 G) a

* LUGA-SE uma boa casa, por
_"Í3oo$. na rua Marechal Nienieyér
;-• fUmaloxo); as chaves estão nos
fundos; t:ata-se avenida Central ios,
(Cambio). (446.5 G) J

4 LUGAM-SK, a pessoas de trata-
/imento. uma maRiiifica . sala. e um
h.iu q.w.o. em caía de ranma._nra-
xir.10 aos banhos de mar; na rua Bil.lr-
que dc Maco.lo n, 36. (54.1.0 G) J
_.l, __-_.— —

,4 I.UCA-SK. nroxinto nos banhos de
.__.mar esplendido aposcnlo com duas
iancllas. mobilado; rua Silveira Mar-
lius 149. (5531 G) s

A 
LUGA-SK a casa I da rua G. Se.
veriano 174 com duas salas, tres

quarlos; a chave «tá nó n. 4" i
irala-se na rua d.i Pasinccin 101.

(55.15 <0 S

A LUGA-SK um bom porão
¦rtde fi-ente, bem assoalhado,
próximo do banhos dó mar; á
praia do Flamengo 26.

(J 3152) G

4 LUGAM-SK em casa de família
jfcldc tratamento uma sala e uni
quarto, muito arojados. com luz ele-
elrica; aa rua S. Clemente 159. c(5544 G) S

ALUGA-SE 
uma sala de frente, in-

dependente, bem mobilada, com
pensão, a dois rapazes decentes, tem
electricidade « tclephone; 11a rua
Visconde de .Paranairuá, preço 110$.

(535i F) R

ALUGA-SE 
por 180? uma hoa casa

com 4 quartos, 3 salas, banheiro
de apua quente c fria e com commo*
dos fora, para empregados; na rua
Visconde dc Silva 11. 104. As chaves
na mesma rua Sj, Botafogo. Telopho-
ne 4649 Central. (49?8 G) R

C3^ ^imele
Tira os cabellt/i supérfluos do roa

to, collo e braços. Encontra-se nas
casas : Bazin, Hcrmany o Cirio.

ALUGA-SE 
a loja da rua Maran-

guape 11. 36, tem boa moradia e
iá tem vitrine; trata-se na mesma.
Lapa. (5354 F) R

ALUGA-SE 
011 vende-se o predio

da rua da Passagem n. 100, com
amplas accommodações para familia de
tratamento. Aluguel 350$, preço dc
venda 53:000$; trata-sc na mesma rua
11. 135- <49ai G) J

ALUGA-SE 
por 162$ a casa da rua

Dezenove de Fevereiro n. 13S; as
chaves estão na venda da esquina <la
rua Voluntários da Pátria c trata-se
na rua dc S. Pedro n. 68.

(5323 G) R

ALUGVSK 
o sobrado da travessa

do Cosia Velho n. 5! as chaves
estão no »..,! trata-so ™ rua^lo Ou-

(4954 E) S

A 
LUGAM-SK aposentos magníficos,
com todo o conforto, preços modi-

cos, para moços do conuncrcio; na rua

Luiz Gama n. 45. 139" re_l

ALUGAM-SE 
separados, uma boa

sala de frente e uni _ quarto,
com mobilia. Avenida.Henr.iinK
ladares
Central.

5, em frente a Policia
(5046 1!) S

A l.UGA-SE tun bom quarto com eu-;
Xi-trada independente; em casa de fa-
niilia; na avenida Passos 11. 44, sob. i

(5528 lí) S

LUCA-SE unia boa sala dc fren-
com mobilia, luz electrica,

para um ou dois moços do contmer-
cio: na rua I>. Luiza n.,49j "»>ria.

ALUC
/Vlc, I

(4161 G) S

A!LUGAM-SK para iamilia de trata-
iinento, os casas da rua Real

Grandeza ns. 35 c 41, casa VI, com
cinco nuartos, duas salas, cozinha, cô-
'pa, despensa, dois banheiros, duas sa-
.nitariãs, luz electrica, jardim, quin-
tal, etc; para ver e tratar na mcs-
ma rua, esquina de S. Clemente 355,
armazém. (5199 O) K

4 LUGA-SE. por 223$. o predio á
X_.run Visconde Silva 81; chaves a
rim Conl.i iraiá 150; trata-se na Com-
panhia de Administração Garantida, a
rua da Ouitanda 68. (4419 G) K

ALUGA-SE 
unia satã confortável,

para descanso, em casa tle senhora
só; rua Gloria 102, sob. (18401.) S

Mãe comprem reimeaf ios
sem primeiro visitas* a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita ei» balança sen-

sivel a 1 gfamraa-^^^-_;'"JP^_^»^rt_^___ABeCT.T^_-_-?^- _

ALUGA-SE 
por !.--'$ c hom fiador,

a casa da rua I.eãò n;- fi.j (U.i-
raujeiras), tem gaz o electricidade; as
chaves no 11. (ib c para Iratar ua rua
do Cattete 261. 4"3-tG) J

A 
LUGAM-SK as casas á rua 

"Ruy

Barbosa 25-' c 254 (antiga São
Clemente); trata-se no 250 casa 29.

(4.180 G) J

A 
LUGA-SK em avenida tlistineta c
socegada, casa nova com duna sa-

Ias, cinco quartos, optima installação
sanitária, etc. Voluntários 11. 83, on-
de se trata. (4-05 G- J

A 
LUGA-SK a casa da rua de São
Clemente 101; cliavos na casa 3

da avenida junta, e trata-se com o
sr. Moraes, praça Mauá 10, .das
11 lilás 4, (4217 G) J

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

perto dos banhos de
mar, uma casa completamente mo-

biladu, para pequena familia, á rua
Goulart n. «2. (5170 H) R

ALUGA-SE 
ou vende-se uma boa

casa, com varanda ao lado; na
rua Vinte de Novembro n. 59.

(5405 
H) J

ALUGA-SE 
um confortável predio,

A rua de Santa Clara n. M3; ira-
ta-se no n. 150, esquina dos louç.
feiros. (sn«2 H) R

A 1.1'GA-SK o pavimento térreo do
-fl-predio 11. 30+ da rua Dr. Carmo
Nctto. Cidade Nova. (5-4<J J) J

ALUGA-SE. 
por -'OoS, o predio 4

rua liarão dc Scrtorio :U; chaves
rua Barão dé Itapagipe i.|.<; trata,-se
na Cáuiijanliia de Administração Ga-
ranlida, Quitanda 68. (4121 J) JJ

A I.UGA-SE uma casa' para pequena
__tfn"m!lin, muito .próximo do largc
do Estacio; informa-se na rua dc Sãc
Cbristovão n.- 27, armazém, ondo es
tão as chaves o trata-se ua rua de
S. Pedro 11. 69, armazém. (4Qii))K

ALUGA-SE 
em casa dc familia,

uma sala de frente e quartos, para
casal sem filhos nu rapazes solteiros,
todos com jancllas; na ma de S. Luiz
n. 23 (Estacio dé Sá). (4:9iJ) J

ALUGA.SE 
por 125$ mensaes -unia

.boa casa, á rua Jorge. Rudge 11.
153; as chaves na rua Oito de Be-
zembro n. 111; trata-sc na rua Es-
tacio 37. (5i88 J) R

ALUGA-SE 
em casa de casal sem

filhos de todo socego, 11111 grande
e are jado commodo, com ou sem .mo-
bilia, para casai ou senhoras serias
e serventia no resto da casa; na rua
Pr.? 'Caneca n. 541, próximo ao Es-
tacio d» S4. (5402 J) It

ALUGA-SE 
uma boa casa .com tres

quartos, tuna sala e cozinha^ P'«
5_$i trata-sc na rua de S. Larlot
n. íoi, Estacio de Sá. (5387 J) R

jCA.n
LUGA-SE na rua General Scvc-

A 
ILUGA-SE uma saal dc frente para f;
.-rapazes solaciros 011 para escripto-

rio. -V rua dos Andradas n. 125. sob.
(5330 E) S

ALUGA-SE 
metade de uma casa com

serventia de cozinha; na avenida
Rio Branco n. 183, 2" and. (553iK)S

ÁLUGA-SE 
na Villa Internacional;

á rua General Caldwcll n. 20G,
•uma casa com dois quartos, duas sa-
Ias, bom quintal, etc: trata-se na ca-
sa XX da referida Villa. (151 K) S

Quem não é acautelado
compra mal, paga

dobrado
BARATEZA

CASA LEITÃO

X ILUGA-SE um bonito sobrado, com.
l"5_gaz e electricidade, á rua Prei
Caneca n. 480; as eliavea esto .10 Ia*
do ho botequim, ondo se trata.

(4152 E) S

ALUGA-SE 
uni sobrado com 2 sa-

Ias e 3 quarlos e mais denenden*
cias, por 200$ mensaes; na rua do
llospicio n. 297; as chaves esto nia
!nj.i c trala-sc -na rua da Alfândega
ir. 161, loja. (4148 E) S

}3 EDA ?5»
Variadissimo sortimento de tecidos de seda,

modernos, grande escolha em
boas cores

A LUGA-SK um nuarto, com 011 sem
_T]lpensão, a moços do commercio; á
rua de S. Pedro 187. (5545 K)S

PDKflSA-SE 
de uma boa creada

nomigucza. para casa de P-q-iie-
M fiía8i rua Senador Fw^fev»-
81. casa 23. _5"' , •¦

«RECISA-SE .de empregada1 para
1' todo o serviço, sabenío engora-
íar; Carolina Santos 56 

(^^"j

T>REC1SA'-SE de uma boa creada
MT pira todo o serviço de wen
tò, menos cozinhar. T15ta.se á rua

do Hospício, 84, sobrado, con, ,Vv
viano Caldas. (5384 O «¦

PRECISA-SE 
de uma empregada

nara arruniátleira e coneira. na

rua Conde de Hoiulim 735. (5500 C)b

e?"
EMPREGOS DIVERSOS

ALUGAM-SE 
as seguintes casas...

A LT'G \-SE uma linda sala. para
-i"\rapaz do commercio cm casa de
tratamento, com tclepliorioj trata-sc na
avenida Meni dc Sá Co. (íí.i- K) S

A LUOA-SE um auarto. a moços ou
J^Vcasal sem filhos; rua S. Pedro
2fi.i sob. (5142 K) S

t5o$ooo

ioiSooo
_22§000

I.(0$000

s.l.^Sooo
t)6$ooo

A 
LUGA-SK uma lavadeira c çiigoiu-
madeira, para casa de famíliaj na

rua de Santo Amaro 172, .Cat"";.;
(5132 U) .1

IPMPREGA-SE 
uma moça de çon-

[t dueta otiaiiçado, dormindo f6ra
do aluguel, para cozinhar o trivial,
ou lavar e passar roupa; rua llento
Lisboa 11. 76. (353'O J

T>RÉCISA-9E dc um bom official
X de harbeiro, para effectivo; a rua
Elias da Silva n. 359 — Est. troii-
tín (5004 D) lt

PKECISA-SE 
de uma menina de

12 a 14 nnnos, que tenha bons
costumes e obediente, para ama sec-
ca c mais serviços leves, de casa Je
familia; não sc quer preta; na '"a
Sergipe n. 102^ (4940 AJ H

para familia
Rua General 1'cdra n.. 159.

para negocio e família
Rua Mariz c Barros n. f*.",.

diversas casas, ni Vil.
Ia Eugénie" desde. . .

Rua José Clemente n. 47. •
Rua Santo Christo dos Mi.a-

gres 11. 102.. . . . - . 9i»°°o
Rua San c Chrislo d.is Jlua-

gres, u loja do n. i?9. uo?ooo
Rua do Cunha, a loja do

n. 64  iot$o°o
Rua Viuva Cláudio n. 321.

próprio para ueuocio e
familia. .... • ¦-. ¦-.-¦

Rua de S. Tedro, a loia do
n. 2S3

José Clemente n. 43. . ¦ •
Ladeira do João Homem 60 M2$ooo
Luz. luie Contra-Alnurante

Baptista das Neves 11. 30 iOzSooo
Jogo da Bolla n, 118. . . . i32$ooo' 

Trata-se a rua de S. Pedro 11. 72,
eom Costa Uraga & C. (492^ R)

LUGA-SK a rapazes ou cavallici-
ros dc todo o respeito, uma ma-

gnifica sala de frente, com quatro
sacadas c mais tun confortável quarto,
ambos com entrada independente, luz
eectrica e todas as coinmodldadcs,
em caas de pequena familia dc trata-
mento. recentemente mudada para a
rua Primeiro de Março 11. 100 (2'
andar-, US_Í__ ?

ülflB!!iÓa:r.i«KWÍHWilS'lHÍ!l:,!Hiil!l!!llí''MI!IMil!i^
CHA- DE MINAS |

B (Legitimo Chapéo dc Couro) Ú
K| Deposito: Rua dos Ourives ;i r^

BJlíliÉlIWBBlii-àliM

.4 LUGA-SE um armazém, com jhb-
/__rndia na rua General CiiiiihrSHff.
178; preco i.io$; 33 chaves estão no
botequim defronte. (.«41 S) S

A 
l.UGA-SE uma hoa casa, na rua

-Visconde de Sapucahy n. 33?.
perto da avenida Snlvador da Sá.
Trata-ac na rua do Rosário n. 6o.
Aluguel, ij2$ooo. (5358 E) R

Or©p© si© I hme 12$ e.
FairelOOem. ¦ ¦ -
Taffefsas 800 cum. .

CADA MIOTROI

riano n. 186, casa de familia, uma
fala de frente e mais cinco quartos,
tudo com mobilia e pensão, por. 100Ç,
00$ e 80$. Só a pessoas distinclas.
Pagamento adiantado. (4235^)K

LÜGAM-SE cscéllcntcs commodos,
mobilados e com pensão, eni casa

dc familia estrangeira.'a praça do 1' Ia-
mengo 70: telephone (.entrai 578a.

(4627 
G) J

1.UA 
Cattete n. 1, sobrado. Nesta

!W bem arejada casa, alugam-se cs-
plciídldo. quartos, com bella vista
para jardim e mar, a rapazes e ca.
valheiros de tratamento. Tem ba-
ííhos quentes c (rios. Pensão dc 5$
a 6$ e 7$ooo. Tclephone 5969. Cen-
trai; (5228 S) J

^UNIFORMES MILITARES °
Casa» Aze-vedo Alves

MRÜA JUMO OESAB N. 53 —*— BIO DE JANEIR.O
Fabrica tmiforaiies para o Exercito, Marinha, Policia, Guarda t.

Nacional, cliauffeurs e Linhas de Tiro, Sociedades dc Musica e ?
K
H
H »^.-« - ~ -- -, -- --- fc-
n Bandeiras. Tambem vende a matéria prima para a confecção dos J
J mesmos. — Telephone isii; Central. - Ç
^TTTTTT_TT«»TI»«l!»»UrTTII-TIII7TTTTTITI-IT-rrXl

X LUOA-SE o predio n. ST
•^«la ru» Ipanema; trata-so
no n. 65. (J 4920) H

Saude, Praia Formosa
, e Mangue

A I.UGA-SE uma casa. pintada e
XXforra Ia dc novo, com grande <min:
tal e porão hahitavel, nn rua Farnezi
n. 68, Morro do Pinto; trata-sc na
mesma, de meio-dia á 1 hora.

(5069 I) M

i5$oeo
it

•

©1lesia Isvavel

e outros nnuitos gêneros, que são vendidos a
preços de atacado, na

X LUGA-SE optima sala de
Afronte, mobilada ou não,
com ou s-mniliomlioiiilionioc
com luz electrica, em casa dc
familia socegndu; na rna Vo-
íuütiiriós da PhtriiV 420.

(S 4178) G

ALUGA-SE 
para negocio, a boa loja

n. 201, da rua de Santo Christo
dos Milagres, jâ com armações c co-
pa ou para um bom botequim ou ten-
dinha. Trata-sc a rua de S. Pedro
n. 246.  (4925 I) R

AMJGA-SE 
|íira negocio o predio

da rua Visconde de Itauna 11. 147
com ininienso terreno nos fundos, 011-
dc pódc ser montada uma. grande fa-
forica ou xtm elegante cni cm a ( pois
o ponto é; de primeira ordem, é me -
mo na praça Onze de Junho.

(4929 I) R

ALUGA-SE 
o predio dn rui Santa

Alexandrina n. 200 (ladeira do
Martins XI), com -quatro quartos,
tres salas, copa cozinha, despensa,
installações electrica e a gaz! çollo-
cado cm centro dc terreno plantado do
arvores frutilferas, em local elevado
c saudável; aluguel módico: trata-se
no n. 181, ondo estão as chaves.

(4447 J) 1

ALUGA-SE 
em casa de familia

sem outro inquilino um espaçoso
quarto, com 3 jancllas pura a rua c
luz electrica: na travessa Rio Com-
li -'do 14 esquina •-' •¦ Haddock Lcli?.
sobrado. (1439 J) S

ALUGAM-SE 
dois commodos a um

casal sem filhos ou a moços do
conuncrcio: -nn rua Aristidcs Lobo n.
128, sobrado. (5337 J) R

ALUGA-SE 
em casa de família dc

tratamento, uin bom quarto, a ca-
sal 011 cavalheiro de tratamento ! na
praia do Kussell 11. 160. (4985..J.I

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Yp>

raiiga «1. 102, para pequena., fa;

ALUGAM-SE 
por preço barato, boas

casas com dois quartos, duas sa-
Ias e bom quintal. Informa-se na ma
Cardoso Marinho n. 7, escriptorio.
Praia Formosa. (5»i8 I) J

ALUGAM-SE 
os oredios novos, ns.

2 « ,1 Ja rua D. Cecília, para pe.
auena familia de tratamento*, chaves
no 11. 8, bondes Estreita Alexandrina
c Bispo Aluga-se o nrcilio n. i tia
travessa liarão de Petropolis. entra-
da ao 1? Io. 7 coinoartimentos o porão,
magnífica moradia para familia dc
tratamento; chaves no ponto dos bon-
des «Ia Estrclla, c trata-se na. rua lin-
sario ioí. (1478 J) S

ALUGA-SE 
o predio da rua de S.

Cláudio n. 23. para familia. com
,1 quartos. 2 salas, copa cozinha, po-
rão, quintal, arvores frutWcras; au
chaves na rua Maria José 4< Estacio.

(4416 .D J

(5033,0 J

I1RECISA.SE 
de um tecelão que

entenda do tabaliho de maçhiiu»
dc "subir", para a fabricação de ca-
mi.-as dc malha. Dirigir-se a tua
Gciieral Câmara 21, sobrado, com o
sr. Costa. (5028 D) .1

1_KKC1SA.se 
dc num boa njmlan-

le c de uma aprendiz, com aiç-.i-
tua pratica de chapéos, para sçnlio-
ra*. na Av. Mem dc Sa 11. 20 A.

(5101 D) R

IJUKrlSA-SE 
de tions oiliciacs si-

iwteiros» pata trabalhas de ho-
mem « senhora J na rua da Assem-
bléa. 107. Casa Abrunhosa. 

* ILUGA-SK a casa da rua Paulo |
_T\Frontin .n. 51, antigo morro do,
Senado; a chave nu mesma, das ^ i {íS
ás 5^ (5.i6" K> R |

A T.Aj;
nado, própria para fami ia; chaves na

CASA LEITÃO
LURGO 0£ S^^TA RITA

A 
.I.UGA-SE uma casa de frente dc
rua muito limpa, com, duas salas,

dois qv.r.rlos", cozinha, banheira . cs-
iiiàluida para banhos dc água fria e
iiuüij.c, installação electrica, todos os
aposentes muito claros e orejados; |
na rua Dezenove dc Fevereiro . 11: 03,
Uotafogo; a chave mo armazém do
canto da rua Voluntários da Pátria i
trata-se ua avenida Uio Branco, 177,

em frente á estação dc bondes.
(5047 O S

A LUGA-SE uma casa á rua Car-
Üdoso Junior, Laranjeiras, por 35$.

(5023 G) J

?ao-$au?v^a^;a: & | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

n.e?.ma nia n. 51 e trata-sc á nia da
lAlfnndega n. 98. com o sr. Maia.
Tclephone iS;o Norte. (5333 E)R

A LUGA-SE cm casa dc família,
xlumà sala de frente, mobilada,
cotn 'pensão; na rna Silva Manoel
-n. 52. (5373 K) R

A ILUGA-Sl? um magnífico quarto,
_ti.com ou sem mobilia, a um senhor
do commercio, otn casa de pequeníi
fanulia estr.; r. do Uezcnde i-;q. hai-
xo3, (5406 E) J

\ LUOA-SH uma boa casa, na rua
XI,Visconde de Sapucahy 11., 341.
perto da avenida Salvador de ba; Ira-
ta-=e ira rua do Rosário 11. Oo. .Alu-
guel, I5'$M0. (4020E) J

,4 LTJGA-S15 uma hoa cozinheira de
_t"Vcòr parda, com prática de forno
e fpjíão, tem pratica de pensão ou
•família, daiwlo fiança da sua *eon*
dueta. Quem precisar, á rua de São
Pedro n. 2S4. sobrado. (5400 li) J

X LUGA-SÈ um bniu quarto illumi-
Xinado a luz eltctrica. a moçus; pre-.
ço 35$; á rua Kiachuelo 3ir.

(5065 E) M

X LUOA-SB & nia Seto de
XlSetünibrò 191, loja, vavtc
du mesma, pura officina dc
costura ou congênere; trata-se
nu mesma. (S 8721) 1^

i LUGA-SU um bonito andar, com
X1.6 coinpartimentos c grande quintaj,
por 120$; rim da America 24.

(5?os E) li

A LANTERNA
AMANHÃ

, ,,.,., .... I — ¦!¦¦¦ I .11 I I II 1=»"=^"
ALUGA-SE mu bom sobrado, na 

-Ajavem<f.i Gomes Vreirc n. 140 ; jchaves no i° andar. (4080 Ti) j 1 1ÜPfl E SANTA THEREZA

Í_HlrCISA-SE 
dc uma mocinha de

1.' n 14 annos, |wm casa dc um
casal; na rua do Senado 85-

TJltECISA-SE de uma corpinheira
L e ajudante; rua Gonçalves Uias
n. 6, sobrado. (54S9 B) S

de uma lavadeiraIJRECISA.SE
i. que durma no aluguel; na orna
Scii ,.r Furtado 3.1. .r, 111 |

1>i\l''.ri-A-Mlr. 
dc wn tccclao iiuc

éiiteiida do trabalho, dc machiiias
de "subir", pira a fabricação dé ca-
niisi--. dc malha, Dirigir-se á rua
General Câmara ai. sobrado, com o
f.r. Costa. '162 Dl I

4 LUt.A-SE um andar do 3 ouartos.
X_-2 «alas para escriotorio ou .fami-
liai rua Assembléa 30. (.í-7'».._______

i LÜGA-SE a boa casa da rua João
fVCactano n. 40: as chaves estao
ao lado e trata-se ra 'Cervejaria

D. Amélia. Praça da Republico,, i-i.). Ãinclia. Praça da Republico, .11
.(.pSi E)

i LUÔAM-SE bons comniodos a pes-
X\soas dlstinctas; ua rua visconde
dc Maranguapc, 28, Lapa. (416o!'.) .

i T.UC.AlbSE salão dc frente c
Xi Brande quarto com ou sem pensão,
preco muito módico: «a rua da..Ca-
rioca 49, i° e =° andares. (S5SSI'.J »

l LUCA-SE a magnifica casa a rua
XílT). I.aura dc Aratijo 11. ,178. com
duas sá'as tres quartos o mais depeu-
dencias: as chaves esto ua mesma, dns

ao meio-dia' trata-íe ua rua Uru-
54, (4>i 00 1'.) aO

çuayana

1>RÊCISA-SE 
de ofüciaes cadclrci-

10*; á rua Visconde de Iiauin
n. 1..3. (53H D) J

]>RECISAiSE 
dc Jiomcns babSlita-

dos i'ara (azer cabo- dc riiácba-
do o picureti. para tratar, á praia
de .S. Cbristovão 11. .116. (550.1 1»^

JRECtSiV.SE dc uma boa corpi.I
paga-so bein, na Cosa Leitão, larj;.'
ile .-.mui Rita; I55I-D1 R
màona *--^~"£t-.'~rjt\ii'u^i™*m*t*'i^*x3en'*

Casas e conüiioftsi centro
A LUCAlt-SE salas de frente e

Xxpuárcbi mobilados com ou sem
pensão; ;ua S losé .(.. sobrado.

^ LTJGA-SE um nuarto dc frente
X_.com ou sem mobilia e com pen
sn: na travessa de S. Francisco 6,
-" andar, porlo da Carioca. (4157.1a

A TiUOA-SK uma porta pura
Anm pequeno varejo, em
ponto limito transitado; tra-
ta-so eom o sr. Duarte Felix,
largo du Carioca 13. E

A LUOAM-SK. a cavalheiros do com-
xVmercir. boas salas c ouartos. com
creado nara fazer limpeza, lur electri-
ca. telemionc todos com sacadas para
o iardim da praça Qji.i-zè dj N"vcm-
l»ro bondes de mo reis para tos.os os
nòntos da cidade, a .1..S, 4oS. íuS e
CoS: á rua Clapp 1. (1631 E) S

A LUGAM-SE uma boa sala de fren-
_f\te e etiarto com todas as commo-
didades. cm easa de família pc"(|uena,
a um casal ou rapazes do commercio;
na rua ilo I.avradio i.i. sobrado.

* LUGA-SE um quarto, na avenida
XVMcm dc Sá n. 40, sobrado.. 11:10
ha creanças nem outros inquilinos,
casa de familia. (47041') 1

Am,ÚGA-S'E uma sala de frente.

quo trabalhe f6ra, cm casa. de fami-
lia: ua avenida Comes Ercirc n.. 91.
sobrado. (48.0 F) J

A LUCA-SE liiiia boa loia para nc-
XVncio limoo, tem morada (; a guns
pertences de vitrine; na rna Mara";
gimpc 11. 36 (Lapa)- (4090..F), "

4 LUGA-SE a familia de tmlametir
X_-tn, o confortável predio da Ira-
vessa do Torres 13; trat. Riachuclo,
136. (4019 F) I

X LUGA-SE cnsa do família
•^boa .sala, frente para ,inr-
dim, para 2 rapazes, com
pensão, 120$; rua Andrade
Pertence 32. T. 5101, O.

(lt 52S3) G

I A Ü.UOA-SE tun quarto indepcndcn-
jCXte, arejado c fresco, mobilado, com
boa pensão, a dois rapazes decentes,
tem electricidade e telephone, sendo
9;$ cada uni ou 120? para um só;
na. rua Visconde de Parananuá 15.
Lapa. (5378 F) R

A 
LUGA-Slí unia linda casa com cie-
etricidade, gaz; porão, duas -alas,

tres quartos, etc- :^uv; na rua Dona
Marciana 5. (5201 G) .1

A ÍAK5A-SI5 cm casa de nma viuva,
xj-unift sala bem mobilada, para des-
cansar: becco do Kio 58. Cattete.

(5M6 G) J

A ignorância é causa de muitos
j males, é preciso gravarna memória:

BARATEZA
 • CASA LEITÃO

X LUGA-SE a casa da ma
•fVsilvii 11. 25, a família do
tratamento, eom ft salas, 5
quartos e mais coinmodida-
des. Trata-se mesta redacção
eom o sr. Duarte Pelix.

A LUGA-SE á rua General Sevcria-
XVno n. 100, boas casas, a. 90$. com
grandes accominodações; informa-se
na mesma rua 108. (4939C) R

ALUGAM-SE 
magnificos commodos

si cavalheiros e moços do conimcr
cio, na confortável avenida Comnier-
cio, na rua Christovão Colombo n. 3S,
próximo ao largo do Machado; trata-
sc com o encarregado, a qualquer
hora. (4416G) J

Os que faliam menos, são ordi*
nariamente os que fazem

mais
BARATEZA

CASA LEITÃO

ALUGAM-SE 
por 172$ cada um,

os espaçosos predios da rua Con-
selhoiro Pereira Franco ns. 46. 48 e
52 (primeiro o segundo andares), com
quatro bons quartos, duas salas e
dependências, iluminados a luz cie*
ctriea; trata-se na rua da Alfundega
n. 8í, sobrado; as chaves estão no
n. 56. (4436 D J

A'LUGAM-SE 
por preço barato,

boas casas, com tres quartos, duas
salas e bom quintal. Infonna-sa á
rua Cardoso Marinho n. 7, escripto-
tio. Praia Formosa. (5218 I) J

ALUGíVSK 
«ma boa alcova, em ca-

sa de familia, a maço solteiro; in-
forma-se na rua Commendador Leo.
nardo m. 40, próximo ao Cies da
Porto. (5320 I) J

A LUGA-SE o predio assobradado
_f\da rua Nery Ferreira n. 86
(Catlclc), pintado e forrado de no-
vo, com 5 quarlos, 2 salas, porão
liabitavel e mais dependências, e quin-
tal ; com installação electrica. As
chaves estão na mesma rua, na pa-
Maria defronte; trata-sc com o sr.
¦Mario Basto, á rua de S. Pedro 35.
Tel. Norte 3018. (2798 G) J

A T.VGAM-SI. casinhas n a
^Avenida da Gloria, rna do
Cattete 123. As cliavçs na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Tiiizin n. 202. G

A 
l.UGA-SE por 140$ a casa da rua
General Mcrina Barreto 163-VII,

Uotafogòí trata-sc na rua da Alfan*
desa 11. 12, Peixoto 1 C. (5034G) J

A LUGA-SE bom quarto mobilado,
Xíumiito ar .alo, perto da praia de
banhes; na rua Dr, Corrêa Putra
n. 24. (5015 G) R

A f.UGA.SE a casa de excclletitcs
ilaccoiumodnções, á rua das Laran-
juras n. 451.
armazem.

tAs chaves no n. 378,
 (4920 G) J

ALUGA-SE 
próximo aos banhos de

mar. um aposento com duas janel-Ias. bem mobilado; rua Silveira -Mar-
tins 149. (G)

ALUGA-SE o maunifico predio da
Xirua Voluntários da Pátria n. 403.
próprio para família de tratamento;
as chaves na mesma rua n. 397 e
trata-se na rua da Alfândega n. 05.
(Aluguel 5oo$ooo). (5054 G) S

laiaiiiüiiaaiiiaiüiiiiiíiiiiiiiiiiiiiini
CHA' DB MINAS I

(Legitimo Chapéo de Couro) M
Deposito; Rita dos Ourives 548

A LUGA-SE um espaçoso quarto,
Xj-proximo ao bonde dc ccin réis. a
dois rapazes do commercio, em casa
de família estrangeira, sem creonçastj
na rua Navarro, 70. (53i8_ J) Ri

AILUGA-9E 
a casa da rua de San-'

ta Alexandrina n. 169, com qua-
tro quartos e mais dependências; n,
chave está ns n. 137. (S409J) 1.

ALUGAM-SE 
os sobrados ns. 183

c 1 So. á avenida Salvador dc Si,
completamente limpos, com duas sa*
Ias, quatro quartos, c6pa, banheira
esmaltada, tanque, terraço _ e dois
W. C; cliavçs no n. 179 da mes-
ma avenida (pharmacia).

_, (5419 J) I

llillül! BiiiiiiiaiuiniiaiüüiiuiH

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE 
a casa assobradada da

rua dos Coqueiros n. 20, toda re-
formada, com boas accommodações,
luz electrica, bondes 4 porta, etc.; as
chaves estão na rua Itapiru' a. 7,
onde et informa. (4401 J) R

ALUG.-SE. 
por 71$. uma arejada

casa. pintada e forrada de novo.
com duas grandes salas, um quarto,
cozinha, pia. tanquo anua em abuu-
dancli mi inflai, etc.; informa-se á
rua Itapiru' 90, armazém e trata-se
na mesma rua n 37.1. (5444 J) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua P*

ria m. 28, Estacio dc Sá, por 172$
« trata-so na rua Christovão Colombo
n. 1113, sobrado, Cattete; as chai.s
na própria casa. (540.) J) J

HADDOCH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

por 303$ o predio á rua
Salgado Zenha n. 27; chaves no

armazém próximo e trata-sc na Comp.
dc Administração Garantida, á nua
da Quitanda 68. (44.uK. B

A LUGAM-SE quartos com
¦rt-pensão, corfortavels, desde
4$ por dia, o uma sala com
pensão para 2 cavalheiros ou

•boiou 01 su 'opnjqos
'91 sopiioAU^op biu ç 

'aiusuicusip » t sç z sen 'aopeqqiig a sei-uinb 'svSjsi seu 'i 'cA|js oSupos tpi i-suoq 'lejaS ui» saoSoiado•ailuaA op sajouin» a saiaaoipíq tjqiain »p oiuauinuajisa "'sbiujou
sep tcaipoi nino 'soijbao a ojam '«nu a Bieiso.id .omansai 'r.n
-ixaq 'cjii)»m up scSnaop so 'apepitmoadso moo 'mcii 'sopnudojdc
sao.-n«isui ap opuodsip . _ „,,,..„...,. ,'

» LUGA-SE uma hoa casinha, den.
X_-tro de uma ehatara. ocm quarto,

.--  -  - , sala de jantar, cozinha, com água
cusnl, 2008 mensaes, luz ele- nascente; na traviasa do Navarro n.

ctriea; telephone. etc. Pensão .^r,^."'"..»? C %¦"'-' *~ *"'¦" (271 
J) J

6e_OGQèÒOOOCk>ÒÓ5KX^
O DEPURAT1VO E ANTI-RHEUMATICO {

X LUGÁ-SE um bom quarto
-f*»em cnsa dc familia estvnn-
Seira, bhnliclro, luz eleitilca,
etc; rua Senadoi1 llnnttis 87.

(11 5323) lí

A LUGA-SE o armazém á rua
Xl.S. Tedro 79. rara tratar
no Io nndar do mesmo predio,
onde tambem se alugam
umas salas próprias para es-
criptorio. (R 5171) E

TTM 
almoço ou jantar completo

J roía a sobremesa demro de um

pio por ttt ríi», na rua do R

rio c. «J7- (J»4<S) J

? LUGA-SE. nor 00S um nredio.
XYassobr.ldailo. na rua General t ai-
¦dwcll 14, e outro, nor 100$. na mes-
111:1 rua ií; trata-se na nia do lios-
nicio 170 -com o sr. Freitas. .

(J4I7 E) J

* LUGA-SE perto da avenida Kio
X\Uranco. uma boa sala b.-n mobi-
ada; tèm teleunont.: á ma Nova 15°*
•111 frente ao theatro Phenix.

( ..t8_í I'.l K

DE S.

Mm
Mm•>í.^.»«j_.-2ij*

JOÜO Oi. BABRA

g KHKUM.vriSSIÜ g MOLÉSTIAS:.::.:
1;«

SYPHILIS,
ULOBIÍAS,
FKÜIDAS,
DOKES,
Í.5IPÍGEXS,

c t>m qualquer moléstia do fundo eseroplmloso, herpetico c sypliilltlco o uso do "T.VVl-VA' de S. .João da
Barril" 6 sempre vantajoso. Sun acção íavorece o regulitr fiinceióiinniento do HSTOMAíü), FIGADO, BÃÇO e IN-

AliTiOULAR,

siUSOULAl.,
o OEIIISURAL,
AKTIIIilTISMO,

|t DA PELLE,
ERUPÇÕES,

\\ DARTHROS,
ECZEMAS,

Familiar. Praça José de Aleri-
car 14. Cattete. (R 3069)

,4 LUGA-SE por i-'o$. o predio .1.12
XVda rua Real Grandeza; ires quar-
tos, duas salas, cozinha, electricidade,

( etc.; as chaves, por favor no n. 330;
I tratar, General Polydoro. 272.

(4601 GJ R

I i IfUGA-Sl. uma casa, por 15-:$. com
i _£*3l4 quartos, 2 salas e irrandc quin-
i tal; out.-i. por i_->$, com 1 quartos. 2
1 «alas o crande quintal na rua do
: Cattete 214; outra, por 122$. na rua
í Dento Lisboa 8o. com 2 quartos.' 2 sa-
: Ias e uranHc árer.; outra, de 87S, e ou-
: tra por 61$, tem grande quintal,

(4612 G) R

ALUGA-SE 
uma casinha com^ sala,

quarto c cozinha, na rua Fallete
11. 2S; Dará inforniacccs. na venda.

(270 J) S

A LANTERNA
AMANHA

ALUCAM-Sli 
boas casas, çm Ca-

tumby; irala-se á rua SlaRalhües ai.
(4501 .1 ) K

TESTIXOS. — A' veiida em qualquer pliarniitcia e drogaria. ARAÚJO FREITAS & C. —C— RIO DE JANEIRO.
^oo!_oeoeco©e5e<KJOoeo<X)Gcoc*cvooccc^^^

A LUGA-SK. por SSS uma casa. com
_t\hoas accommodações e grande
quintal; na rua do Cattete 214.

(¦161.1 G) R

A 
LUGA-SK ou vende-se a casa da
travessa Navarro n. 20, '¦¦av.v.any,

ooin tres quartos, duas salas, bom
quintal, foüão a (tar. luz electrica e
eu.'"Aluguel Uo$ooo. t-haves no.32.
armazém. (5012 J> l

X LÜGA-SE o pavimento ter-
XS-rco da Av. Henrique Valia-
dares: trata-se nn Portaria da
Villa Ruy Barbosa. (JU40)E

i I.UGA.RK ttma sala bi-m arrja-
/Vda, própria para escriptorio on
moços decentes dn commercio; na
rua Visconde de Inhaumi n. 5'-
canto di dc Candelária. (s.I.P E) R

i LUGAM-SK dois comniodos, com
XVluz electrica c grande quintal,
e::i casa dc familia; na rua do-Se-
nado io-t_ sob. (n-.t T-"> j

ALUGA-SE 
excellente escri:

Rosário, ni. mm teleohonc

4 UX.A-SK a casa da rua Seu.-dor
XVPoMipeu n. 150, por 15c? inen-
iv.es. complclamente reformada, luz
electrica; trata-se na mesma.

ÁLUGA.M-SE 
duas boa? salas dc

frente, com ou sem mobilia. çom
ou sem pensão; na rua Marechal Ho-
riano Peixoto 16, sob. tjuSs fc) J

A LANTERNA
AMANHA

xVfamilia um excellente ,c amplo
commodo. a dois rapazes scrios; rua
Silva -Manoel 11. 38. OA

VLUGAM-SK 
o» predios novos, pro-

prios para familia de tratamento,
á rua dc __nt'iAnna do Maibcas ns.
ii c 51 bonde Lins de Vasconeellos.
Boca do Matlo. Trala-sc á riu Uru-
giiyana n. 76. As chaves uo bote-
atum da esquina. (4334 •'¦) J

VLÜGA-SE, 
em casa dc familia,

um commodo mobilado c com pen-
-io. a um senhor decente, por 1.10$,
na'avenida Ceiural .l.í-A. 2o andar.

(5308 I.) M

ÀLUGA-SK 
para negocio limpo a

loiii inteiramente nova, da avenida
Mem de Sá 11. 349, esquina da rua
Frei Caneca; ponto dc grande Fu*
turo. U0-7 !•') R

A LUGA-SE para familia de nata-
Ximento o prande e coufortavel i°
andar do predio inteiramente novo da
avenida Mem de Sá n. 34!). tendo
7 bons quartos, duas grandes saas _e
mais dependências.

A LUGA-SK o esjwçosa armazém d^
-ÍA-rua da'Lapa n. 4;, a chave está
no sobrado e trata-íe na rua Acre, 36.

4 LUGA-SIÍ um bom quarto para
-£__.5olteiro ou casal sem fillns: rua
das Marrecas n. 15. (52S6 E) M

A 
LUGA-SK por 45? em casa dc fa-
milia. um quarto de frente» tnobi*

lado, com p;az e roupa de cama. Kua
li. Carlos I 11. 94. Caltete.

(51S4 G) R

A LUGAM-SE uma bella sala e ga-
xXbinete ou quarto só ou lindo ap-
[lartamcnto, espjèndida vista para o
mar; 'vz electrica, bondes1 á porta,
perto dos banhos de mar, em casa «cm

(493010141 creanças c único inquilino, mobilados
e mais commodidades; na rna Chrts-
tovâo Colombo u. 12, quasi esquina
do flamengo. (5197 G) J

A LUGAM-SE casas éi
xJbmudaçôes, á traves?

A LUGA-SE a familia a boa casa 30
_\da rua Corítra-Almiraiite llaptista
das Neves, antisa rua da Luz, proxi-

com boas accom* A LUGA-SK lima esplendida mo á avenida Uio Comprido.

A 
LUGAM-SK bons quartos a mo-
ços. com bons bamheiros, elevador

c creados. no bello palacete Bragança,
â rua Maranguapc n. 9, largo d.t
Lapa. _____"_____

t I.UGA-SE um sobrado, com tres
X_L.oüartos, duas salas e todas as 

"com-

modidades, nelo aluç^icl de ioo$; as
chaves estão uo n, t8 na rua Pc-
tronolis n. io. Santa Thcreza.

{4:37 V) S

... ,"*••> PcP= < ™a: XSicasa, ncnbndii dc novo. pro-:ta rassagem; as chaves com o sr. «• .*• ,1 ?..,_*«
Ricardo, tra mesma. Aluguel, loa.! I»1'» I""'" fmiiHIa de truta-

(3424 G) J|iiiciito, situada á rna Conse-
....... 

, 
,.T lllieiio líento Lisboa 48(Cnttc-

A LUGA-SE por 140? mn esplendido . . ..,.„„i_i(n_
Xisolirado, á rua Ruy Barbosa 3;; te), com todos OS requisitos
chaves no n. 4S, oude sc Irata. , illllispensiivels, podendo SCI'

(539i 
G) K (ilugiiila eom ou sem contrato;

ALUGA-SE o. sobrado, da'rúa: Ali-1 trata-se nn nm «iienos Aires
Xice 11. 56. Laranjeiras, com bom ] 11. -18, escriptorio dp NaVlO
quintal; as chavei em baixo. _. _\g EnilCS. (4331) G

. com
as chavei em baixo.

(5211 G) 1 !___¦;

(4931 n r

ALUGA-SE 
por 180$ mensaes a bo-

nita e grande casa da rua Itapiru'
n. 20, própria para familia de trata-
mento; as chaves c tratar no largo de
Catumby, esquina dc Coqueiros, ar-
mazem. (51:9 J)J

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de Bointim 791. com 5 quartos ebom porão; chaves no .coligue, c tra-
ta-se na 'ua Moura lirilo 10. (,|.i,i7K)R

ALUGA-SE 
a casa do rua Gratidão

n. 15, com dois quartos duas sa-
Ias, cozinln o r._; trata-se na me*
ma rua n. 11, Muda da Tijuca.

A LUGA-SE por 70$ uma
¦^cnsa rom uma snJn, dois
qítnrtos, boa cozinha e niais
dependências, llua Pereira do
Siqueira 30, avenida ( bondo
100_réis). "gggggj K

A-LUGAM-SE. com pensão preços
^ímodicc.s. a familia ou cavalheiro,limpos j arejados oaurtos; rua Had-duek Lobo 11. 06. (<;oo_ K) R

AtUGAM-SE as casas 78 o 80 daXXrua \1s.0ndc 1'iRiicircdo: as ciia-ves estão na mesma rua 70.
(4900 K) R

A LUC.A.M-SK casas, a 120$, na rua
XTLCoiiue de Bomfírii 22% com . er.m-
des quartos. (40.5' K) J

*'LUGA-SE. em casa de famiüa, um EliiSIllIBBPlinMlililBMPil
tXbom commodo, com dois çomparti*]=£ ..,- ipvrKjrfícç 11
uentos, luz. entrada independente, alH ¦' J Kat^.l ç Otiò ... gmen
pessoa simples
Constant 152.

;na rua Benjamin IM
(53?9 G) K

UM CALIX

ALUGA-SE 
bom quarto mobilado,

a casal sem filho* ou a cavaíbei*
ro de tratamento, casa em centro de
jardim; na rua das Laranjeiras, 275.

(S2it G) J

ALCO-A-SE 
uma boa casa, perto do

Ministério da Agricultura c dos
banhos de mar, preço 70$: na rua
General Bêveriauo n. 66; trata-se no
n. S4. (4-l-'8 G) J

| Guaranesia |
X LITGA3I-.SE, cm casa de fa-

XA_hlUã belga dois quartos
juntos ou separados, com ou

A LUGAM-SE uma rica sa:a dc
XXfrente e ipagnificos quarto1*, com
ou sem mobilia e com ou sem pensão,
â travessa Cruz Lima, 35. próximo
aos banhos de mar do Flamengo, em
esplendido predio reccm-cmistrxdo c
dotado de todo conforto, inclusive tc-
lcphonc. (396(1 G) J

A LUGAM-SE cm casa de pequena
X\.familia. parte da casa que oecupa,
tendo sa*a, quarto c cozinha, tudo
separado: na travessa dos Prazeres
n. 54, Rto Comprido, preço 25$ a
3o$oon. (5173 j) ti

A LUGA-SE a boa casa da rilã dos
XlArau.ios n. oi (Fabrica das Chi-
tas); as chaves estao na mesma rn.i ?o.

(5194 K) S

A LTJGA-SE barato, o erando .-alua-
Xido da rua Conde dc Hom fira .'.jo,
com nítir.erosos aposentos, forrado e
pintado de novo, quintal traz 6 ele-
etricidade. '(.167 K) S

A LÜGA-SE o predio 11. í(J! dã rua
XX.Conde de Bomfíni: trata-se á rua
Visconde d elnliauma ,l3. (5:03 K)J

A 
LUGA-SK a casa assobradada da
rua D. Marciana 67, em Rota*

foco, pintada de novo; as chaves no
n. <*;.  (5090 G) J

A LUGA-SE, por 200$
sem mobilia; rua D. Carlos I -cXsobra.o da rua Voluntários daPa-
n. 63, Cattete. (315072) G •lril 2v; '""' '¦' m "s;l 

('-Vf'^ ,
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I SENHOR
nue cstevs atacado, por um»

fcítf S-bors-lose e de «trema
L-mvidadt, ofíerc-e-se tpara _r_li-
S? gratuitamente a todos que
«of.reni de enfermidades respira-
lorias assim com? tosses, broti-
chi es tosse, convulsa, astama, tu-
Hà-iiose, pneumonia, _.-.,'tira re-
«Sfi. que o curou comptetam-n-
,§-, lststa indicação para o bem da
húinanid-Je, é conseqüência, de
um voto. Dirigir-se por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio. if"3_.

41UGAM-SI., no ofamado
Ali " ' ' ' bairro

-,,,,__oc- Lobo, d moços solteiros,
mandes quartos, com frente, para a

bonde dc mo reis c em casa ae
do Mattoso, 204.

(4133 K) J
mia,
i;iniiH«i

f\ iLUGA-SE a casa da rua Uruguay'IXo. 
15-; trata-se no armazém da

esquinai com o sr. Joaquim.
(4144 K) S

¦ A LUGA-SE .1 bonita casa n pe
i_quena familia decente, por 93$!
na rua Barão do Amazonas n. 1461
íoi toda fingida; a chave na casa 6,
local snregado. 'bons ares da Tijuca s
iii.ciiavcs c tratar na rua Club Atlilc-
liCflj n. 33. -537« K) K
'¦F-UCA-SIS por 100S a casa. da tra-
iXvcsKi Carvalho Alvim- n. 33,
'Uhi_iiay; ns chaves no ¦ mesmo, tom
tne» quartoj « clcctricidadc.

(S4-3 K> J

Colchas, para solteiro, brancas
e de còr, franjadas, adamaseadas,

a 4$500
Colchas, para cama casal, generade fustâo com um pequenodefeito a 6S000

Casa Leitão
fma Jt.iis

SUBÚRBIOS

AALUGA-SE 
a cata da rua Pereira

Nunes n. 216, com boas accom-
.modações. para pequena, familia. Ahi-
iguci módico-, as cliavcs estão no sra,
onde se informa, íior favtir. (4iso_)b

i A LUGA-SE por ..10$ o Dredir- da
___iut General' Delgado ar. C_r...._i_
11». 5*. antiga. Industrial; trata-se na
rua Rodrigo Silva ri. 40. ourive-
síria. <44<io K) J

,» l.UGA-SE o predio da rua Barão
_i__-.de» Amazonas \Ú2\ está forrado de
nnvo; trata-se á rua Barão «le Mes-
quita: 849; está aberto das. 8 ás 10..

(41.11 K) S

'A-LUGd-SK.boa casa_ na Villa.d'

Izídro ai.
DcscmlKir.at.or

(4SÚ7 K) S

? LUC. \-SE o nrodio novo, de so-
,__,brado, com magnificas accoinuioiln-
çües para familia iardim na, frente,
entrada no lado. no nroloniíainciitu da
nue Mariz e Barros 17. tu., da rua
liarão de Amazonas; trala-sc 110 SM.
onde estão as cliaves, (4410 1-1 J
'MljUGA-SE por 120$ nma casa, to-
__.da reformada, na travcs=a do Cruz
ti. 8 (Haddock Lobo}; as chaves 110
11. io. (,19'Q M J

f A LUGA-SE o pequeno sobrado (Ia
__«_« Conde de Udinfiiii 93,: trotasse
na loja. (-H.U M -

AJ_UGA.se. 
por __$. o conforta-

vel predio da; rua Tavares Cuer-
ra n. 87-, cam quatro bons qiiarto9,
duas salas e dependências, perto dos
banhos dc mar; trata-se na Compa-
nhia Edificador», à rua General Gur-
ião 4, ondo estüu as chaves.

(-I43J W S

ALUGA-SE 
oor 117, o predio 13,

da ladeira de S'. Januário, illumi-
nado a luz clcctrica, tendo dois ina-
unificas qtrarto.s. duas espaçosas salas
o. grande quintal e dependências; a
chave esta no n. 17 c trata-se na rua
da Aliandega n. 86, sobrado.

(4431 L) J

LUGA-SE um bom commodo,
,1 pazes
42.

solteiros; rua l.mcrencia-
(339- L) R

A LANTERNA
AMANHA

ALUGA-SE 
o novo predio ostobra-

dado da ru» General Argolo nu-
mero ano, cm frente a rua .Argentina,
com ires auartos, duas salas, boa co-
r.inha, privada mierna, tanque, ba-
nheiro e quintal. Aluguel, 1110$; para
ver as chaves 110 portão largo junto.
ao n. 223; tratar na praça da Ucpubli-
ca ri; C2i, casa Caboclo. (t4ojL) J

ALUGA.SE 
,1 boa. casa assnbradada,

com entrada no lado, tendo 3 quar-
tos. 2 salas, banheiro, cozinha, quin-
tal. na rua do Consultório 11. 47. Pr0-
ximo á avenida 1'cdro Ivo; as cliaves
ua casa Vil do 11. 51; trata-se cora
Guimarães, i rua Luiz dc Camões 16.

(3134 L) J

t S. Christovão, Andarahy
; e Vitia Isabel

IA ILUGA-S1. a casa n. I da Villa
-XMiini, á rua Barroso n. ('7, eom
boai aceoiiiiiiodações, jiara familia' rc-
«itlar; as cliavcs esta» nc il. 73 c
trala-se na rua da Alfândega n. i::.
1'reço, 110?. (5012 L) lt

iALUGA.Sl. o.prcslio da rua Ilella
XVde S. João ti. .1,3. S. Christo-
vão. com 5 commodos, quintal, nau e
eleaírioidade; trata-se na ru*. V.lscon-
da de 'Abade n. 114 Villa Isabel.

(44.7 U B

ALUGA-SE 
barato, o predio novo,

com .1 quartos, 2 saias gaz. luz
terreno, bom logar e que- não 011-
ilipi mi* 1). Romana 63 depois do
.1. Zoológico. (4844 D J

. AjLUGA-SE av casa dc construcção
j-úiLudcriia, com. duna salas,, tres
quartos, cozinlia, banheira esmaltada,
chuveiro, luz electrica, dois \V.,C,
entrada independente com boa arca,
tendo quarto liara creado; na rua lia-
rão de Cotcgipe 11. 98, Villa Isabel;
preço coiiiinodo; as chaves no n. 100,
_ trata-se no mosmo. C4p7i L) -

j A LUGAM-SE os predios da rua
__Xons.llic.ro Jobim ns. 1.0 é 31, com
ti(i__vcoiui:iodos,t jardim e> quititaL gran-
¦ler trata-se na rua Barão do Bom
lleliro 11. 119; aluguel 91.000.

(3J2C Ji) S

Novo modelo de Espartilhos, curto,
de seios, longo dc Quadris droit dç-
vant. ortliopedico, comiuodo, iuíati-
cavei, clcgaiuc; com o doni^iulo pesa
do 300 cra.i.i.ias.

Nâo pode sen
imitado

Confeccionado sob medida em an-
perior tecido dc varias cores, eom ap-
plícação bardada; expressamente ar-
mado com baleia c com s iarrotelles.

O Espartilho
Normalista

est-i destinado
ços ao

1 grande suceesso;
tlcaücc dc todos

FABRICA A'
KUa da assembléa

xi. 101
encontram-se iodos
os artigos para ma-
nipulação de Espar-

tilhos

A 
LUGA-SIv uma casa, com 2 quar-
tos. 2 salas, luz electrica, |Jor 01?

mensaes. na rua Pereira de Siqueira
9,1. Villa YpiraiiRa, bondes de 100.
réis de S. Francisco Xavier; as cha-
ves na casa VIU = trata-se na rua
do Ouvidor 145. casa Dcvilacqua, com
o sr. Mario. (-IP97 LI-

ALUGAM-SE 
as boas casas das

ruas S. João n. 37 e Figueira n.
190, estação do Koclia; estão abertas.

(5033 
M) J

ALUG..-SE. 
por 81$. 

"nõ 
Meyer,

uma casa. com tres quartos, duas
salas, cozinha, despensa e quintal;
trata-se na ru» Torres Sobrinho 19.
(Meyer). (46=2 M) J

A LUGA-SE, por 50S mensaes, uma
——.cana, pintada' de novo: duas salas
e dois quartos; travessa Barros Leite
n. sa, estação Quintino llocayuva; a
chave ni armazém do sr Firniino:
carta de fiança. (39G., M)J

ALUGA 
SE

l'c
— . _ casa da rua 17 dc

Kcvcre.ro n. 9, Uomsucccssò, com
2 salas, 3 quartos, varanda cozinha,
fogão econômico, pia para lavngcni dc
louça, despensa, banheiro, latrina com
caixa automática, tanque para lava-
nem. au.ia cm abundância: urande ter-
rono todo cercado e bom cnplnzal ;
aluiiuel «s$; trata-se na rua -g de
Junlio 17. (i77<> M) K

A LV.GA-SÊ em casa de familia um
xVquarto com pensão, n mn casal
de tratamento; na rua Ur. Dias da
Cruz ..i,. Meyer. (.,oiM)A

ALUGA-SE. 
nor 180$

rua S. Luiz Goiizáka
sobrado da

C6. L;ão
Christovão. com bons. accotiúnodaç,esi
trata.se ua rua Aliaudei» 12. Peixo.
In & C. (.."-'3 D J

çratid o arnwzcm;
na rua do

rua liarão dc
(i,)Sã I.) !

ALU.CA. SU ura

Maltoso; trata-se
Ub4 1O3.

A-I.UCA-SH a casa 34S da rua Ir-.
_-_,Ltiiz Gonzaga; as chaves no ar-
niazciii em frente. l-IO-i '•> l-

L1ICA-S1C .1 casa 11. 41 da rua
Cosia Guimarães. Retiro da Ame-

rica. S. Christovão. bondes do ww
Januário;
cm frente;

, Jiavcs estão nii vcjiiln.
qJuKlicl 110$. (501.Í LJK

A LUGA-SE o predio du ruu
--¦da Itella Visti» 115, En-
fícnlio Novo, com 4 qunvtos
duns salus, rozlnlm, Krnndc
quintal, clertricidndc, etc. Pu-
ru. ver c triilur 110 nirsino,
oom o proprietário: Aliijiiiel
13S$000. (S 31-9)111

A 
LUGAM-SE. na rua liraulioCor-
dejro n. 6o,t casas novas, acaba-

das de construir, forradas c ássoá-
lli.i.l.-if. por preços módicos: trala-se
no 71.. ...sí-o M) U

Thesouro

A JiVGA-SB cosa moderna.
_í*-com 2 puvlmentos, vnrun-
das, 2. salas, 5 quartos, bá-
nheiro, luz cloctrlo.., jurtlim,
dependeiiclns, etc; na rua
AHco do Figueiredo 53.

(It 4615) >_

ALUGA-SE 
uma casa.

rua Barão de liom Hçtini 239
aluguel ioi$ooo. Engcnlio Novo.

(5070 M) I

<_ LUGA.M-SK. ciim carta dc fian-
.A-ça, boas casas nara moradia, na li.
Ramos, a 50S. 60$. 6;S e 70$; tem
água luz. W-C. e quintal! trata-se
no. mesmo locar, a "Villa Andorinha .
onde catão as- cliavcs. (j.14.1 M)It

A LUGA-SE. 110 paraíso dos sub-
i."_.urb:os. exeellente c saluhcrrima si-
Inação, Villa Savana, Petropoíis dos
pobres, casas dé noía- preço de cise:
65? i> 70$; rua V. Nictheroy 60, Man-
Kucira, entrada do ' palacete llianco ;
exige-se. porém, gorantnda da,occujia-
ção; mínimo, seis mezes; condição 1111-
prcsciiídhcl: (lip.1i M) J

ALUt;\-Si; 
011 vende-s- um novo e

espaçoso pro,iio; água c,luz ele-
ctrica em lodo elle errando jardim c
terreno com SS iu,". lodo arborizado,
limito barato pela uritcucia da retirada,
na rua M:i({alliães Couto 44 lírriKiinn
á estação do Meyer. (441- M)K

A 
LUGA-SIv boa casa com tres sa-
Ias o tres quartos, luz electrica

c fofrão u fi.iz, pintada,o forrada do
novo; .nu rira dc S. Gabriel 11. Op,
Meyci- (41S1Í M) 

'J

ALUGA-SE 
uma boa casa na rua

8 dc Dezembro n. 136. avenida,
com 2 uuartos 2 salas, quintal, e luz.
com loRar paraRalliiibeiro. W53WJ

4 LUGA-SI5 o confortável predio á
__.rua Anua Nery 4.10. em frc,"u;. :l
li. dc, .Rocha: trata-se (,cncral:. I ar
mara Uo. U4Í2 M) _

^__________L _________r

LUGA.SE uma casa, rua Viu-
AI_,uv_-.V.p-. 

_•-¦'-- •¦•¦_•» •¦¦•  .....
tu o Quatro db Miüo n. 47 villa

limilia", aluguel Si$
ma rua 11. 15

trata-se ua mes-
15530-Vl) S

* LUGA-Sli a casa dn rua de Santa
l'\AmelÍj -f> (próximo a rua -Lnriio
do Ubá); trata-se n.i rua dn M.illoso
oG. onile estão as chaves, (4914 L)J<-

ALUGÁSL-SE; 
a So$. ns prédios V.

VII c IX da rua Uiillndinu r-.i,
Cancclla; .1 arojadas e bons commo.
dos, quintal, cozinlia, banheiro c luz
cVêéirica. ' (-"i6" Tj «

A T.UGA-Sl. a rasa da rua da Ale-
_i..ria in 165. com .1 quartos. 2 ,s.i-
Ias. desoimsa, niiiiui'. e luz çlectricm
a familia dc tratamcilb: as cliaves çs-
tão 110 11 i<i?; trata-se na rua do Uo-
sario íoi. loja. (5050 _>)

ií

Grande Laboratório e Pharmacia Honiteopatliica |
F'_,Í:N.Í-tvVl_»__» 1-M 18-««> %

_í%.X.3__C___3IO-âw OJ__.-t_.OOSO -Sc O.
¦ ¦ -I

1SX1'0SI..A0

, Fifâ, bpaneo, em malfoa t-nar
próprio para cortinado,, na grande
largura de 4,S0cim, ao diminuto

preço de õ^õOO1
na. Casa Leitão

Largo de Santa Rita

1 Estrada dc| TTriiXn.i-ST', em Jnmr.págúi, uma
s boaALUGA-SE 

a casa di.
Sant aCriiz 11. -roS.v com muitos

cimtmbilós, aliiaucl razoável, bonde a
porta; as cliaves estão com o sr. Ilm-
„a« no 11. eo77. próximo o tratada
110 rua de S. Pedro 11. 60, nruia.
zellt; UCo-l M)

ALUGA-SE 
ura grande terreno com

muito capim, entre as eslações Ur.
Erpntlii c Gáscadura, próprio para um
011 mais estabelecimentos; informa-se
na rua dc S. Pedro 11. 60. armazém.

(.|inu M) K;

A T,UGAM-SK cnsns na Villu
---Ituw». ti run Bellu db São
João 259; us tlmves nu qui-
tiiiula 11. 257; trüta-se na ruu
du Uuspkiu _»_., solirndo,

(,T. :í_20.) I.

fliXPIi-St', cm jB(nr_paBu_,
ciíacafíi 'para família ilt

tamento, a cas-i 110 centro do terreno;
trata-sc na mesma, coin o pro|>:tò, pn«*
to de 100 reis, rua Etuillá; lis 1 13;

tR 4005) N

\r-ENDE-SB 
um solido predio, com,

1 plbtaniente reformado; eom porãc
linbitavcl, jardim e quintal! na rua
Bittencourt da Silva u. Go. onde sç
trata, il„ do Itiachuoloi (K -I6-.6) N

riTliNllE-Si: ou aluga-se por contra-
V to, um liom prcllb; com tres quar

los. duas sa'as, saleta c mais depen-
deneias, á rua' Major Fonieea 11. 21.
iionto dos bondes \\c S. Januário.

(3O.9 N) S

A LUGA-SE o predio da rua Barão
-"Hão.Dom Gctkp 11. no. con' ,spaço-
fo» eomnioddsi quintal e ilUiniinação
clectrica' trata-se no uiesmu; aliiRitcI,
M2$ooo. (,i''a4 Lj o

1 *JJ_IGAMi.SE-os.nredio»,da rua'.Ba-
jtXrão (ío Bom Retiro, com bons com-
modos, auintal ciando, luz «lt_trleo;
trata-se no 11. uo; alURiicl 01 $000.íims L) S

1AIPCA.SE uma casa, fi ruai Costa
_\tnba. 103; .1 quartos, 2 salas, ele.
ctri_i__il':; aluiiucl-
Jocíty-Club 195.

trat^-se- rua
(4.1B0 IJ K

Ar.UG-V.SK 
um

I»
armazém, esquina»

mtam. 16 portas, iunlo d. mu. cinc-
111»» serve para um borenurin • o mais
café caneca, podendo ainda sublocar 8
vortas. Querendo; preço 1811$; rua lia-
riarde. Mesquita IÍ42. U041 L) J

I ,* LUGA-SE a boa casa da rua Soa-
_\res (io. S. Christovão; as cliaves,
por.-favor no (14; trala-se nn rua Gon-
..•sitos.. Dias. 44. Café ."anapiió.

(.1721 LI S
'ALUGA-SE. uma casa, na rua Dr.
-'VSilva.Vintp ,11. lear as. cliavcs. ua

idaria rif. esquina; alüRUcl 100$: cm
Villu Isabel. 

Augusto Freire
A LUGA-SE n iiia„iiifico predio 

'da-
—-s.rua General Gurj.ãu 11. 149. com
bondes á. poria,, situado eni local ele-
vado, completamente isolado, perto .los
banhos tde mar, tendo duas gnáudea
salas, cinco espaçosos quartos, banhei-
ro de água quente c fria e dependen-
cias, .Iluminado a luz electrica. Foi
recentemente reformado; a chave está
na Companhia Edificadòra, á rua Ge-
neral üurjão ti. _|, uude so trata.

(4435 D S

ALUGA-SE 
a. casa

C
Ia. rua de Sílu

, Oliristovãp- n. .47, bonde de 100
reis co:u cinco quartos e mais dc-
penden-hs, luz; cloctricn, piniada e
forrai!» de novo; cliavcs 110 11. 4451
para tratar ha rua do Hospicio 01.

(443- L) J

ALUGA-SE, 
por iCj$ mensaes a.

casa 725 d» rua; liarão deu _uè_r-
quita; chaves na padaria próxima á.
rua. Leopoldo 19. e trata-se a rua da
Alfândega 9S, com o sr. Maia; tclé-
phone, 1870,, norte. (3352 L) lt

A I,U(',A-SE uma cara com pequeno 1 .-.
Xi-jardiiii, duas salas, dois quartos, j ?-.
i-nzinlia eom fogão econômico., instai- j jj»
laçno clcetrie.i,. chuveiro, <»,. _•< t,t
tiuiiital, por 100$: na rua I licn.io.o) ?;
da Silva 11. .P7, bonde do Andaraliy. rtt

(4290 l) ) I }.r

y¦__¦* LUGA-SE a. caía da rua Seiindor
_r_,Aleiicar 11. 43. pr.oximo ao Canino
de-S. Cliristovão, com tres quartos 5.5
c quintal. (5.179 ?'..) |. j {•{_ .__ 

| }.
A'LUGAM-SE quartos.» a =0$, s;í.

--s.toS e ,t;$; nu- rua lloinfiin n. ';S;
fém' muita áutin. e muito terreno, iwo
Christovão (4,1-4 L) J-

A LUGA-SE a casa da "ia ticlla de ]
XVS. João n. .153. S. Christovão ;• |
trata-se na inesina. (-ioS 1,1 J i

A LUGA-SE. por SoS. uma boa casa,.
__.com (rrandci quintal. clecinci.l:idi\
etc, na; tua Esperança 11; cliavcs 110
ti. s,i, bonde S. Januário. .3iqSl.lt»

._ ala, em casa ile'
com cnltaila independeu-
Btlla S. João- ti. 374., 1

(.149 L) J

A LUGA-Sli 11:11a casa com uma sala,
!__;uni quarto, cozinlia c clectnolilii!

ÍMSÍWG_Í'_Ò_ COM-GKAND-K Uf.tli.MlO, A MATO- B/EÇOM-
rrxs.v coxniitiuA em iiomieopatiua na

NACIONAL DE 190S
roWicccdores da Armada, Exercito e principaes cs'abc!ecimcíiios

médicos e pliarmaceuticos
MEDICAMOÍN-TOS IlDMiEOP.VTlllCOS QUE CURAM

ALMEIUINA —.Cura a goiiorrhca clironiea, rcceule c sua conse-
qncucins. , ,. .. ,

CARDOSIXA — Cura tosses, bronclntcs, dures no peito, costas e
lados. .,

CARDUS CARÜO — Cara molcsliasi do coraç:.o e Jicmorrlioulcs
fluentes. , .

GYPSUM URASILIliXSK — Faodita a dcntição c tonifica as crea.i-

SEZORINA — 'Cura febre intermittente (sezões nu maleitas).
UOSALIXA — Cura e previne a ros»e coqucluclic. . .
CÜ.NSOI.AKIXA — C.ura a luberçubisc pulmonar cm primeiro e

scgmdo gráos. , . ..
SAXASTIIMA — Cura a asilima hereditária e adqiuriila.
V'1'Í'.VÚN'U.M — RestabeU-oc a potência-.viril aos dois sexos.
¦\UU.\T.I-\ — lVi denliíricio: O mellior ivira limpar os deites.
ÜYSllOTl.RlUi.I — Cura a diarrliiia de quali|(icr caracter e 'Prove-

niehcia, ,
SAXA UIIEUIMA '— Cura o rheuinatisnío em gera.
S'VX-\CM.'LOS:-— Ea/. cair os callos sem incotnmouo. ¦¦
OPHÍAWUXA — Cura todas as. aífccçijes e inflaininaçocs

vií-tài , .
SAXADI.VllliTTliS — Cura a diabcllcs sitccliarina c suas conse-

(ittcncias. ,_ , , ,
PODIÜ.M ANTIIIif.MINTICUM — To verimfiigo — lufal-

liv.l cniitra as lombrigas ou vermes inlesmiaes.
SAXAGRVrr-E — Aboila a infliicnza c cura coustipaçoos eom (cure,

tosse c dores no corpo.
C\IUC\ AMIiitlCAXA -- Regulariza as. evacuações e combate os

i,iceinmodo3 cm conseqüência ;le purgantes.
,'\ SYPIHI.fS — Cura sypliilis, lymphatismo, rlieuma ismo sj-

pliilijico. molcstias da PirUc c couro cabclludo.
......„-'NCIA MliXliDICTlNA — (.Oilonlnlgica). Cura dorc;' . , ileniis e ouvido», em 5 minutos. .
ÍIUVÍTIXA — "Tônico rcconstilu «ile '¦': Cura- neuras:beiiia. anemia,
.'¦¦-' dy.spepjiin c todos os iiicomiiiodos do apparelho digestivo.

SAX.-VULORES — Cura <i lcncorrlién (flores brancas), caracterizada por. corr.mciilos da «¦-.•í
DUlAJRiroit.V - Auxilia o liárls, combate as collleis, uter.nas e. mais syinptonias das parliincutes.
MAI.SAMO D.E ARX1CA _ Cura.jiolpcs, cmitusõcs, Ineiras e tnilias eiicravailas.,
OBRO DE l-TGADQ DE BACAlillA-U - "Tônico reparador". Contra cneuiia çui gerai.
At>IjI-M SAT1'-'U.M -_ Especifico,,jiara aborlur e curar, a ínflucnza, couslipaçue», tosses,

febre e todas moléstias provenientes dc fresíriaincnlo. ;
IIEMORRIIOIDINA - Combate todos os úicommodos pelas lioiiio-.;lu,i.li-s "cc-i ...,„.,,_.,,„...„,,,,;„,,

Uma 'liòtica com estes medicamentos: inclusive o porte 110 Correio, Co?, q,. >> "';J'J.'»»cn%?"?\.
são ncnnselliadòâ pelos, médicos, iicoiiiiianlradbs do modo de se usarem c '«•;> ;i 

™'".n^f™^
VM AXIO COROAX.D0 UMA Af.Ul.V - t.i.ii Ini 1 eom as im a ciies. ^" if "^?V ^^ u rT^_
éncómi„ori€l_>'-../il_i UOMtEOPATIlIA iliM TINTURAS, Gl.OllULOs, PÍLULAS 1. 1 Al.U.U us.

Wa Marechal Flor.ano Peixoto, II -- RIO DE JANEIRO
A' \.li.\Ml\ XAS PRIXCIPAES DROGARIAS 'E PHARMACIAS DA CAPITAI, E 1XTÜR1I0R.

;HM.«MM...„.Mi.ti.:...itt.„.«.i..a

«f-J_fti__*___^'Í_P;S«^t-v

^— ^^if^riüSlliiiíl
¦CIlEXOPt

Rua Marecfel Floriano, 11SANA
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da M'

RIO DK 3.VNJ-IB-.
de

coqueluche

ou sangriiueas.

casas
A LUGA-SE. por CíS, uma cxccllen-

Xite casa nova. com -• bons iitiartos;
á rua do Cabuçu! u i_t;. bonde Lins
e Vascoiicullos. ts-ii.l W i

NICTHEROY
ALUGA-SE. 

uma esplendida casa,
com muitos coitimodosi ua prflia

ile C.rapoatá, ma Alcxnudrc Moura
11. C3. A cliavc na rua Passo da Pa-
trra n .93- (..iSj T) R

ALUGA-SE 
pnra banhistas uma

caw com X quartos'; telephone,. lux
clcctnca,
lidllu dn
contrato)
-Francisco,

Ü»itl»eiro, im logaí mais
Urasil. Aluga-se, inciliuntc

lratat.se ua Sacca d. Üúii
cm Nictheroy'. (0'„C_1')U

| Compra e vencia de predios
a terrenos

\,r'U,N'DE-SE
Wriiis ' um liom terreno, com

frentes, pmlènilb construir -
prcdiòs, ua rua Viserm lc- de Santa
Isabel» junto ao n. 249; trata-se ;'-
rúãi Uuiz Barbosa u. oí>. CJ 4-*^'0 &

iriONnKJI.SK n« "Villa P«v__
V nm" oxcòllentcs lotes do tci*

¦•(•nos 0111 pequenns iirostaoõe»
ilo 58 om tlciintc. Os srs. iire»
(«nilhiitcs iiiiili'1'üo tomar ot'tlTiift iln l.inliri .\n\ilirir da
Uio dlOür.o e piiòcuriir cm
frente n. òst-ngtto iln l'.".vunii o
osiTiptorio dn Conipiínlili. Vre*
ilinl. tfitóspectos o iilantiis sã»
distriliiiidos no vtia iln Alfan-
desn-ií. üS. N

tra.N'.Dl.MíSÈ rrs
Vxo:

6u:oet>$ t

pronriçdatl.s aba»

34*

trEN'DE-Sl-: a esplendida casa da
rua tíâo lfc.rrò n. 37 (Inhaúma),

com dois quartos grandes, duas sa-
Ias, cozinlia, dcsptri-a,. W. C. e bom
tèrrcnoi todo fccliudo a r}nco, con-
stiucçüo moderna. Prcçp baratiwimo;
trata-se com o dr. Sodré, avenida
Hio 'Hranco n. 137, 2* andar, (Ias :_•
ás 14 horas. (.1 39H) N

VENDEM-SE 
esc.cllcntes ptedioi

iia rua S. totircnço, Niellieruj':
um grande terreno cm Icanthy.;

tratar com o dr. T-tleniitui de Cam-
pos, rua Tlicopbilb Qttoni i>. &x> i"
andar, tci. 4:350, Norte (J .iD.lí')N

ATiEN^IvM-SE lotes dc tcrrcios com
11X50, com água. c Ilm na frente;

de 4003 a 600$. á rua l.uiz Vargas
tu 33. Piedade; trata-se á rua C.oyu/
ii. 4Jo. (R 4'irl') N

__t áSI __! A1 -I. efi ___ _BLma __i t—_ K-_ B <•». tf M __Q '*%
m j3tiSÊst____r m Cm H-ál vPa _^3

raude propriedade uova
que com p_equfc.ta modificação-
púde ser íranáíurmada em -\0.
liabitaçôes coníbrlaveis, tendo

1 predio novo rendendo no
i.icnucu.o. Stío$ mensaes o ter-
ri'110, tneda iftX i tom, cm São
-.rMiciseo Xavier.

[45:000$ 1 bom prcdtò :io centro com»
...ercial, rendendo Goõ$ meu*
Kics. •

45:000$ .- prédios .novos á rua Con*"dessa 
llclmoilte, rendendo

00..$ menfaes..
35_:òoo$ 1 predio de 2 andares e ar*

mazéin junto ao Campa de
SStvtã Anita1;

o$ _ prédios novo?, sendo, i da
. efiqui.*ia alugadb i>çr contrato

a nia Visconde de liauua.
31 :ooo$ i grande e confortável pretlic»

c chácara á rua Yiute c Qiiai
tro dé Maio.

2S':ò«io$ i Kraiide predio eu: centro de
terreno á nia Aristides Uobo,
ronda j\.oo$,22:000$ 2 'prcílios novos aHtgadbs r,or
caiitrncto cm. frente a estação
de Ramos.

14:0.10$ : liom tv-cdio. á travessa- u dc
Maio junto a A. Salvador
de Sá.

.«j.ooo 1 bom predio noivo o - peque-
nos nos flmdb?, reiida -4P?»
iia Dicdadt;

i u:ooo$ 1 .predio novo á rua Vaitlá c
Silva (LarRO da Cancclla);

10:000$ 1 prodio, confortável *. rui
.).'. CantRos iia Paü.-:oo.i$ c (T:óoô$ ijrcdioS- novos :i ruas
P. Antonirí c Xázaretb Cl-òc?
ca do M.iltli). Alíiii destes
tetri «litros cm diversas lòcali-
dfidesj a.sim como ciuprestu
dinheiro sobre bypotlieças a
juros módicos c negócios va*
pidos; trata-se A rua do Car*
mo, íiií, i° ftiulàr, tcleuhonc
ii. 5S48, narte. tl4-|S) .Xi

\.rEN'l)10Jt-SH ònn .iticstágoòs'
V iiiiigiiifivoa lotos di; O-rnis,

na «im Silvu Tollos, em- Copa.
tiiDiiiiui Trata-sc' nn fim- iln
Alínnilcga 11. 28, Companhia
1'1't'ilial. N

pela insignificante
a.5.io$- um bom pre-

q.iar.tDS; _. salas, co-
o \V. C.i com ou-
hir. clcélrieai c lijjuiií

V-I-NIM- 
• SE

quantia dc
dio novo, oom
;.Í:i!u, banheiro
trada ao lado
quintal! iodo murado c frenlc de
plallhaiidá de eiruiv.lo hranco; á tr.i-
vessa Francisco Uninos n. 3, trans-
versai á rua Pliyloincna Nunes, lis-

de Olaria, Ií. 1'. H.eopnl.lina.taçau
(X51O?) K

:.ty
a
:.t
5;*>*.»
:.t
Jí
:t.

4I,U0,A-SE unia
__.faiilili'l.

Je, por Os.;
Cliristovão.

lloiníiiii 191,
<S-13

\ _U.GA.S- a esplendida casa. com
A—crande cliaerirn, íí 111a Dr. Ar-
chiiis Cordeiro so8. '1'mlos os Sanlos;
para tniltir. ua Cooperativa Todo.» os
Santos, na mesma rua 4i>S. (.jíjjM)_.

VuiOAM-SIí, üã run Viuva Clnu-
_T_.dio ifl-A, 10-C e 41, .11 casas. 2
quartos, 2 salas, cozinha, banheiro c
tudo de liysieue, abundância du. qgtia

São | c hons iiiuntaes
f,) J 1 to n wtaçi.o e

bonde;

... _ .. . j?; 1 11 soíi jun-
e próximo de 2 linhas do

(5431 M) J

Tecidos de pura iã s
Ciabardine, 1* qnaüdade, lindas coros, largura

150 qm a I6S00O
Sarja de lã 150 cnn a I2$000

na Casfí Leitão
[Largo de Santa Rita

\ I.Ul',.Y-SE por 140'S lliensaes e
X_.la.\a. a easa- -• da rua S dc Dc-
üembra u. ro. com duas salas, cinco
qunrhis mais dependência.., presian-
ilo-se para duas familias, com duas
entrada.: para infui.mac.k_i á mesma
rua u. 110. e trata-sc ri rua Tlteophij
Iu. Ottoni 11." as sol).- (saio M) .1

. A I.UGA-SE
_\«asa n. jSi, lima

na rua S. I.üiz Gon-
casa com 5 quar-

io«.i _ urandts salas o despensa; tem
electricUltide cm toda casa. com cran-
¦le chac.ua conitiiodos independontes,
hanlieiro. chuveiro tanque nara lavar;
ir.ta_s.ir na mesma rua .sSa. sobrado.

(4764 1<) R

1,. TjVGA-JÍ-SK ns cnsair da rua
!_"*_>_ Slacia 71: (Aldeia-Caiu-
jiihtní, transversal á rua Po-
rcira Ximcs, uovas, com dois
q«n«tos, 2 salns, cozinlia, lia-
nfieiro o tanque de luviigcm,
Iodos os commodos illuniiuii-
'loa ú lu/. «lectrlcn. As chaves
iio local. Trata-se na rua Goii-
çalves Dias 31, próximo da ci-
«Inflei a poucos passos dos
liondes do Aldeia Campista,
cuja passaiícm cm duas sc-
<çjies é de 300 rs. Alugueis
nróijt o noijiooo. l

l.UC.AM-SE ná Terra Nova, qua-
tro ca?ns imr So$ mensaes, todas

unia destas armação c
j.ara nesucio; na rua Souza .Freitas,
Jutc n. i; trata-so na rua
landa „4 e .,», loj.i

A.
cilas, tendo

da Qui*
(.no? E) J

i^=_===r_r_r_
IUC'.-\.SE hoa casa. no Andarah;

:omnio
aluguel

_\Orainle rua Ernesto Souza n. 3»,
chaves no n. 36. çoiii...boas accomn.o-
ilações, jardim, (liiintril,
110S000.

Cl,
(547-" _)-¦

A I,UGA-SE. para Brande família, a
-TLcasa.. em centro du iardim, a rua
Senador- Alencar ,o: trata-se. 110 S«
da mesma rua. "___!___.

rXUGA-SE por o.i$ casa modsr-
__.ua. com 4 nuarlos. foRaoi,a.- (ja?,.
electricidade, etc.; a rua Esperança
so; chaves uo 11. 5.J bonde do h. JJ-
nuario. C,494 1,1 S

ALUGA-SE' 
a boa casinlia da rua

Clara de llarros 11. 20; as cliaves
eslão no 11.
e llarros 11. 257

trala-se a rua Manj
(j-t-D _) J

FERIDAS
darthros,

empi-
ÜCll-i

cezemas, saídas,
pannos, comieliões, etc;, des-
apphrecciri irapidamente usan-
do Pomada Luzilana. Caixa
1S000. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça firadentes
11 fij (Largo do Rocio.

A 4010

\ETJCA-SE 
uma. boa casa. na rua I

Leopoldo 133 (An-i.ir.-iliv): .iltigucl
Rò$; hü cliaves estão ua.' vcmlu ao
la.li»; trata-se na rua du Kosario
105, I". (40-'-t 1.) J

ÁI.UGA-SK. 
por 120S ntensaes, a

casa da rua Maior Ávila 01. com
3 quartos; 2 salas, deipensa var.iu ia
e luz clectrica; as chaves estão 11. 107.

(.,271 1.) M'

A IJUGA-SB por 91$ ínciisnns
-"2-HÍíia casa nova, illuniinnda ]
á luz clectrica, com banlmiro
de iiguu morna- c fria, á rua
Conde de ÍJeopoldiiiar n. 1Í8.
Tratn-se na casa 1. (J4051) f.

A LANTERNA
AMANHÃ

4i.CCA. SE. por 2--'0$ mensaes e
-CLtnsa. a casa nova, de sobrJi-do,; á
rua 8 de dezembro 11. 81, lendo. 110
pavimento superior, 4 bons quartos
liom quarto du banlio com lianhcira
sçr\'tdfi por ajrua oueiite c fria, l;tv:t-
k.rio e W.-C. c 110 inferior salas de
visitas ir de imitar, coua. cozinha, dçs-
Ivi-nsa. W.-C. e um quarto; para m-
formações â meuma rua n. tio,; c
trala-se á rua Tlic-pliU- Ottoni iu 45;
sobrado. (5221 M) J
r"^pólitiiíro7í)üar

"Medicinal, adherentc e
perfumado. Lata,

Pelo Correio 25500
Perfumaria

ORLANDO EftjjGE

cinca
uo 11.

,t I.UC.A-Slv. nor 2.10S, o osplçndi-
--.do urciliò assoliráilíido dji .rua I);
Anna Nety u. 42C. bem. delroiile a
estação du Koeha. comi 4 Brandes sa-
Ias 6 amplos quartos installação cie-

a piz, Brande quintal; cliaves

* 
fe T"v"rcs ^t°M) n

A I.l.T.A-SlC baratissiiuo, com ou
Xisem contrato, o ' armazém novo da
rua 11. Anna Nciv 11. 400. esquina

de Tavares Forrclra fronteiro á eslaÇiio
d-i Koclia com anmlo- salão paru 111111I-
ui-.cr uevocio, c botis acconunodaçfltis
para fainilia; chaves, uo 11. sn.de la-
vares 1'errcira. (í.lSS -\l) K

MOLÉSTIAS (1IH1II-
Cura rapi a com a

INJKCÇÂO -rAICINHH
Iiüa 7 do Sctoinbvii, 18i»

ves

hoa cnsa,
pie Estrada Jlc>-cr

no u.
AEUGA-SE 

uma
Diiiitii

rtOMPRA c vcuda^ de predioff, cm-C
1:1 rua Uríiguayanã íJ, Xclpcp: s.T.ííí,
:om Miuliaclki. («\',|77u)K

rtOPACAllANA. Vcndc-se um ter-
\J rent) cm prestações; caria» no"Jornal do Cammcreio", a A /.

j .1572

_aOM_RA-Sr-SE terrenos c prédios.
.V Alfândega 130, i» andar, 2 ós li.

(5555 N-j.S

i.i.

rua
cha-1

(vu6'M) It

Compra.se 
_t_ J0 coutos-

casa bem ..crtò da estação

AtüCiV-SEImperial
nredio -G.l da rua

mperial (M'cy.r.) iiinindn o for-
to de novo. 5 nceris. banheiro, paz,

quintal» murado, iardim bonde 11 por-
ta: informa-se 1:0 _6i; 110$ mensn -
menle. (53.1- ll)«

A LÜOA-SK por 100$ boa
__-çiis_', na rua Carolina 53,
estação do líoirlia. (,15113) M

•tínm
....  do

Meyer, cm loffar alto, com 3 a 4
quartos e mais dependência., de boa
construcção c bem conservada, cm
ceiuro dc regular terreno. Ofíertas
a E. Uczomic; Altos da Confeitaria
Japão _ Meyer. (4970 N) li

VEXIVE-SIC 
mn sitio 11:1 estação dá

Paciência, kiloinctrp ,51, /para ei-
ma da linha, ú mão direita. Tem per-
to de dois mil pés dc laranjas trelc-
ctas e petas e tem muito campo para
criação, e vcndc-se também unia bem-
íeitoria com boa easa dc moradia pn-
ra família, no ctyitro do terreno: tra-
la-sa 110 mesmo losur. (U ,\i')(i) N

\TENDA 
e compra de prédios. _íin>

' ipresta dinlieiro sob hynotli.ecas;
na rua Untguàyana n. S. Teicp. 533C,
Central; com Michalski. (^4771)^

T>REDIOS —Compram-se ainda (pie
X preeisem de concertos: inenns nos
suburbios, na rua Ur. Rodrigo dos
Santos, 76, das 10 às ia e das 17
ás 19 horas.. (4073- N) R

ViIiXOEM-SE 
terrenos cm Ipanema

c Copacabana; trata-se rom C.
Abel Nunes, rua Vinte de Novoin-
bro a. 15. (RS:|is)N

TrÊNDE-Slí. no boulevard nü de Se-
V lembro, 11:11 .predio,. loja e sobrado,

outro dc esquina, outro 110 lEiiRenho,
Novo, sobrado e duas lojas; trata-se
na rua dii Carioca 11. 51. i° amlar.

(J 5505) 'N

'DríitarSc _io m

f TENDI''.SE um csplciidido piano
V PI tivcl, (|unsi novo. _t um Iiarnjo-

nium àa''- uniiule ÍTirniato tudo muito
liaratò; na rua dn Alf-iulcgn 201
stibíado. (ío0.t O)

'ii
tfUNDIOf-SI'! cm pcqüchhíi

V (iccstaijõcs tio 8!ü' «!>!, 10$>
etc;, iiicu.iicsj magníficos lo-
tcH ilo terrenos na magnífica.
loiiiili-.H.e ilciioniii.iiila Snpí1,
servida pelos trens ila Jáiilia
Auxiliar. O- eseriptorio o em
frente ila eslação ile Sapé.
Ainda existem aliíinis lotes 11».
Praça ilas 1'eroliis, muitos nas
ruas Opalas, Xiirqiiczns e Sa-
phiras, Os prospectos com
plantas são distribniiios 110 cs-
ciriptorio ila rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

¦\7UiNOE-SI5 
por 12 contos o prc-

' V Uio moderno, na rua. Leopoldo
11. 12, no Andaraliy; Trata-se na rua
do Hospicio 198. (j" .V3-3) »

T-ffEKafc-SE o solido o lindo predio
> tic sobrado^ csiylo moderno; da.

rua Vouiist. .1,1, estação de Ramos, cm
centro de hom terreno lodo murado,;
com cradil. de ferro, jardim, pomar,
cum dois pavimontüs, qualro salaBi
.íuatro quartos, despensa, baiiheiio,
ainia canalizada etc., local muito sau-
davel; ureço de oceasião 121500?...fa'
cullandn.se o paKamcnto:

contos o predio
tios 40, perto da

rua Erei Caneca-: Trata-se na rua'
llucnos Aires, 10S. (J 4U-3) "
VENDE-SE. 

por 9 cc
da rua Paula Mattos

$000.

I

,4 EUCA.SE na nia Martlia da Ro-
__.bha 171 CE; do Dentro), confor-
lavei casa nova. por .iu?; informar, na
ua casa V c em Cásciidura, na rua
ltaniuratv -m; oiítrà casa, por 40$;
iníormar e:.sa t;, ualau-.-.e na rua da
Quitanda >"•. (1,1.15 Mil<

k r;U(!-.Y-SE a boa' casa da rua Con-
_-_s.ellieiio 1'crrnz ii. .10 com. todas as
coiiimoilidadcs; chaves no armazém
Dias, rua Cabuçu' 40-A. (.v.wMHc

\ I Utí.V.SE nina boa easa. na rtta
-CVVieir.-i da Silva-11. .ir: trata-se «a
run- Kuií^nlio Novo n. 22. (53t,uM)I_

..LUGA-SE por Ci$. uiiiacrisa.com
£\2 11'uartos, 2 sidas, e porão com -•
auartes t: sala com todas .is cònuno,-
diiladcs' .-ara familias de Iraláincnto;
rua Erancisca Meyer 0., l.iiReiilio de
Dentro, com luz. (,6u-' M) b

4 LUO.VMÍSE esplendidos commodos
/Va rauazes, preço de ocriisiSo: jia
rua Jo lÜachücló u. 20S. (5057M) S

ALUOAM-SE 
as boas casas da rua

D. Itnnana rm e 3>\ Para peque-
nas familias; chaves nu 33, onde sc
traia, diis io ás u. (49Ü3 M)R

Linho, tecido de linho, branco e
de cores, bello sortimento,

grande variedade, largura 120 qm
aos preços de 4$ e 4S500

Casa Leitão
Largo de Santa Rita

A LCCA-SE por 90$
_t_tgü!ar tratamento,

familia de rc-
Stilar tratanicnto, o exeellente prc-

lio da villa á rua Marechal Madiado
'ÜlUc-icourt 9.1. Riachuclo, Tem opii.
mas accommodnçOcs c um bom porãonara arrumação1. Traía-se no predio
uo da mesma villa. (5Í.-.1 MOS

(-ir.-' N)J

no Andaraliy. uma
lloai casa própria pira

pcíiucnas famílias, dois minuto-

, ALUOAM-SE casa3 por-
,ij_ii,rs

A T,UGA-Slí a. casa dn rua General
__Xariabt>rra) 19.. nova. illuminada a
luz clcctrica. com oplima sacçomino-
dacões bom quintal, porão habitavel,
liela quantia mensal de zoo>; trata-se
na>niesma rua -n. 32. (4433 E) »

com
auãrtosre duas'salas, ua ave-

nia- de S. Christovão 11. 6=3, Ponto
• les bondes de cem reis. UlgWJ

*UJ.t.\-SE bom e novo sobrado,
/-por uo$. com 4 quartos, 2 salas,
íiz c leetriea c r:iz, imita Brande ter-
laço. boa banheira esmaltada c todo
conforto; rua Darão do Mesquita 73».

(.1043 L) J

1 A LUGAM-SE uma sala e quarto dc
_\frcnie, com entrada independente,
<-m casa de uma senhora respeitável;
111 rua Coronel Figueiredo de Melo
11., 393. (jw '¦> g

. boa sala c quar-
com ou sem

i'«ri43o, a um casal, com bondes de
cem- réis á porta, á rua José Eugênio
n. si, S. Chrislo-.-ão. (509SL) J

ALUGA-SECl. 
"

A Ll'CAM-SE uma. boa
li-feto com electricidade.

,4 LUGAM-SE
-•Vi.

; 73?. -5$ O 9')?.
Lbons casinhas, pintadas _ c forradas

.lc novo, bondes de cern réis. assobra-
dadas, próprias fará familia regular;
aia rua l'"rei Caneca n. çs-". trala-se
11a avenida Salvador de Sá. 1.14.

(5115 L) J

VLUG.VM-BE 
casas a 100$, 130$ c

140$; a 1 equenas famílias de ira-
lamento, na rua D, Ziilmira ti;; im
ioeu:__e 11:1 mesma rua i'3-l, a

(416

predio á rua bão
luistovúo 11. 155. com 5 quar-

103, 2 salas c mais dcpcnicncias. na
praça da llanrieira. esta aberto.

(.M--; L) J
" lloule-

ALUGA-Sl? 
o sobrado uo

vard :S do SoSembro n 333. nwo.
com quatro quarlos, duas salas .. (
mais dtuciidciici; precisas, com quin-
lal: as chaves estão na loja.

(í.180 L) U

Al 
(JGAM-SE bons quartos e salas,

eom electricidade najiraja do Ca-
ju' n. 95. eom o si

bom prc.üo asso-
do novo, com entrada ao

lado. 2 salas. 3 auartos espaçosos,
cozinlia banheiro, porão, electricidade
e terreno, por 101$; na rua í>. Lu«

chaves .10 5^ cm VL

ALUGAbradad

Ijonzaga £37

Aluga-se
dita. . .
do bonde, á rua Sbuza Cruz n. 47
as chaves estão na mesma e trata-se
na rua, da Quitanda n3. (49.9S) J

,4 LUGA-SE cm casa dc uma fruui-
_1_lia séria. .iuc não tem outro iiiqiu-
lino. urna sala de frente, completa-
mente inoenendente, com ou seiu pen-
são. a casal sem filrios mi a unia Be-
nhora decente; rua Ifaddbck Lobo 37.

(3o68 I.) M

ALUGA-SE 
o predio

llarbosa (io. \. Isabel;
rua Luiz

2 salas. 2
quartos c mais dependências; preto

00$; chave na venda dc esquina.

(5470 
L) I

A LUGA-SIv por ifio$ o sobrado ri
X.Vrua ue S. Christovão, 19;: elin-
ves no Iloulovar.d de S. Chrislpvão,
SC; trata-sc na Comp. de Administra:
ção Garantida, i rua da Quitanda, O».

(.|4;j I.) K

TOSSE?
BRONCIflGIA DF,

ADOMMÍO VASCÒXC-.-LO-
27, Hua du Qultíiuda, 27

A LUGA-SE. por SiS. o predio da
írlrua Tavans Eérreiia 11 16 (es-
tawão Ju Kocha) com ; boas salas 3
quartos csiy.çoscs ugua cm nbundaii-
cia e eraiide quintal; chaves no n.
20' da uíesma rua. (viS.: M) I-

A 1,UC?A-S1! o nredio da rua
__.Diar. dã Cruz íl. 3.17 Meyer;
5 quarlos. sala de visitas, saia tio
lar. electricidade' e bom quintal
cliaveses eslão defronte. (537-1M)

Ur.
com
j.111-

,4 LUGA-SE por lá.iS o predio de
ridois iavimentbs, sito ú rua lloim-
rio 11: ií-'. Todos os Santos.

 U.\(<l> M) R

A LUGA-SIC uma boa. casa, por 35$;
__.tnia-.e á rua Engenho dc Deu-
tro 26, nharmaclni íínn.. M) -.I.

li LÜ.GA-SE, por fjóS a cisa 111 á
_____ Harlfosa .Ia Silva jo, estação
do Itiachudo; tratar, 7 de Setem-
bro i'j.0. (5470' M) U

7ÃTÍ,UGA.Vr.SE boas casas, com água
£Xu luz clectrica, de ss-5 a 65$;, para
ver e tratar rua Sylvio 95. 1.. de
Obvia. (M-i ") '{

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. ri-ÍTO & c. —

ACCEITAM-SE 
cncomincndás de

ensine.- de formigas cuyãbaíiíiSi
nara cxtiiicçãò das sau'v.ts c outros
mscptòs, couto baratas, traça, ca-
mondòngos, ete; escrever a A, Sou-
::a, ru.i liarão Dom Retiro 88, Eiigí-
nho Novo. (5315 M) lt

ALUGAM-SE di
i\c outra ui$;
teucourt ÍJy c yi,
ehutlo.

as casas,.tuna 7'$.
rua Marcclia) Uit-
estação do Ula-

(5457 M) J

ou qiialqiteiv çorrimenlo da urcthra, cura radical
cm .4 dias! Com a- maravilhosa injecção Scceativa
c cápsulas "404". Quando tttJo íalliar, este es-
traordinarío preparado sempre Irtumpliará. O

tmicp ailivio da mocidade! Kxperimenl.te e vcrèis o cííeito assombroso! Não lia fronorrliéa que
resista a cstti prodigiosa descoberta. Vcudc-st. na Dragaria Granado, á Rua 1° de Março; 14-iS

plíarmacias e drogarias desta cidade _ dc todo o Brasil.

GOMJ?ltA-Sl. 
uma casa eom dois

quartos e mais dependências, com

quintal, nas proximidades do bi.u.c-
vard 2S de Setembro II. 43. ,'f 9
contos; carlna a .1. Neves, nia ll.eo-

Silva n. no, easa 11.
(4901, NI Ud oro

TMIEDIO — Familia que so retira
X para o interior, vende, urgente,
um bom predio, livre e uescnibara-
cado, cm centro da terreno lodo mu.
fado; com a salas e - (íliarlos, jar-
dim ao lado e pequeno poma'
tuía, installação clectrica, eni
á estação da Piedade e próximo ao
bonde. 1'reço S coutos; trata-se com
o proprietário, á rua da Capclla io.

ÍS.lM M 11

frente

¦ÇfENDEM-SE duas
V vessa Oliveira n.

tra-tTtSJíO.I.M-Si, duas casas:! " - Ramos.
(K ,|5»7) N

.n..\DÊ-SE um confortável predio
V novo. para familia dc traíamento,

á rua dos Artistas m Go; trata-se no
mesmo. Preço :i:ooovooo. U-iorrs) »

TT.l.N'I>E-SI'i uni iiiasnifico predio,
de construcção moderna, quasi

concluído; trata-so á rua José lloui-
facio n. •.-;, S. Domingos,. Nictheroy.

lli 4118) ,N

\7"!.NDl'J.\I-_.Iv no 'língenliõ Novo,
'tres cosas, duas por 9:000$, e outra

por sioooÇ, juntas .011 sciviradas; tia*
ta-se ua rua da Carioca li. 51, 1" au-
dar. (.1 3506) N

¦.rENHE-SE. em IacarcpiiRua', por
? 7:000$ uma' boa casa, com <lua»

salas, qualro quarlos cn.ritiba retre-
te. banheiro, etc, muita abundância de
ai_.ua; a casa esta cm centro úo .erre-
no lodo arborizado,- medindo 22 me-
iros ile: frenlc por 10.1 de fundos; um
outro lote nutado. dc CRiial latuarilio
com du^s- casinhas nuc rondem _xo%
mensaesi so vende wv _:n.o$; vende-'
se indo imito ou scnaraiio; para ver e
tratar a qualnucr hora ua rua Dr.
lliirnardli.n 11. 73. J_car_'pii(tu_) -,;""t,1?
iln ioo réis. (5174 f,) K

\fEiXDEM-Slil cm pcqmiiiaii
% pfcstuçõest uo alcance iln

toilos, miignlfiíioB lutes do iar*
1'ciios 110 magnífico o novo
bairro dciioininudo "Onuijpò»
dos Cardoso»". Kslcs são <is
melhores terrenos n que são
vendidos em [irestnnões. São
servidos pelos trens da Einliii
.Viiviliiir, com as estações"Oaviilcaiiti" o "Jüiigenlioiito
I,eal". bondes de Cascadura «
listrada de Ferro Central jiclu
cstãQÚò do Ciiscndiira. I3sçrl«
litin'i(>, rua dos Cnrdosos S5!í,
Cascadüru. l'ros|inètos com
plantas ha rua div Alfândega
11. '.IS, Ciiiivpmilüu 1'1'cdiul. N

rt/lE.VDEM.SE magníficos lote» ii
v terrenos, «na rua Conde de Bom*

fim, Tijuca, a 6oò$ c t5oo$ o metrç
dc frenlc: rua da Alímulcjfa tia, 11

__,..  r.— ::  I andar, das 2 áü 6. (l'J-'3 *) i
T71EN'DE-Si. um bom predio por

V i;:ooo$, á rua Diamantina; trans- pCT|!MlJT,-SE na rua .Mear.), I;n„e.
versai á 2.-I dc Maío c outro á rua \ y Novo, dois ipreilios juntos, [M.-cdei
f.opes da Cruz, Meyer, por 7,1500$. | dobradas; bem loeallsados, pcrlb, dr
Trata-se á rua da Carioca n.
com o sr. Pereira. (.1 5307) N

VKNDK-SK, 
por 10:000:?, om Bota*

fogo, um predio, á rua 13. Caro-
lina 11. jS; traía-se uo mesmo.

(332$ J) N

homles e trens j quartos, 2 sai;i
.zinha, luz electrica c rjaz. muita ngua,
preço dc cada um íiioot^j 130, Al
fandega, 1" andar, díis _ ás 6.

(49-4 N) 3

"\ Til.xni_-SIC um prediò á rua l.ias
V da Cruz, Meyer, com o pronrietò-

rio; telephone j 113. villa,
(3350 R) N

"V riK.ViOl.-Sl5 uma casa livre e de*
embaraçada, na rua Vida! de Negrei-
ros n. 20, 2 minutos «Ir-s bondes d?¦1'raia Formosa, duas salas, dois quáf.
tos c wstalaçõea clcctrica..

(Ií 5470) a
M-JAM-mW-i IM

MARCA KKGISTRADA

e nas principaes

All.UC.A.SE a boa case. da rua «io
Koclia 11. 80. com 2 quartos 2 sa-

Ias, cozinha quintal, iardim e luz ele-
ctrica; ris chaves 110 n. 00: prcçp Sors
trata-se na oraca Tiradentes 11. 74 •

(4',')0 Mj r>

XjLI'1'í

i LOGA-SE a casa da rua Conde
Ade Baependy 11. 84; as chaves es-
Ião 110 n. 36. onde sc trata. (4-i=3UJ

A IjUGA-SB n casa 11. 91 da
_"-_r.i;i Souza llarros; as eba-
ves eom o sr. Laranjeiras;
tratn-se á rua do Hospluip 01,
sobrado. (3 "S9 ^

I.) s
1 4 I.UC.ASE por 100$ mensaes, a
_T—.pequena fami'ia de tratamento.
uma boa casa com duas salas, < dois
quartos, cozinha, s< rvíço ¦sanitário,
tirca, á rua Retiro da Guanabara 4?,
[Villa Alice. (4161 1.) S

. + I.t'OA-SE por 75S uma casa com
_T_.dois quartos, duas salas, insl dia-
ção electrica, etc, etc; «a rua Con-
lheiro Tliomaz Coelho ii._63.[\'; lia-
ta-sc 110 n. 72. Aldeia Campista.

(4.73 D s

4 tUGA-SE o predio da rua Paula
-_r.Ve Silva it. 17. muito commodo,
ram familia; está cm o.i-tura; pro-
-tinto at» lar ao da Cancclla. (5537Í.)S

è V1.l'CA-Sl. uma exeellente casa bem
_tt__Gv;a<h, com accommodaçõcs paraLfanM.ii., área, luz clcctrica, doi.s num-

it-.es c preço razoável. Kua de S. I.uiz
[Gonzaga n. 34.. Trata-se r.o 11. ,i|l.
(loja. (55-0 I.) S
. * l.l'C.\-í!f; o prediz ,h rua Ruíino
__ri.<.,- Almeida n. s/i; ns chaves no
e_» e tma-te na nu da CniianeTa, 139,

($«1» l) 3

A LUGA-
/"Xpacoso

mctisai
nacoso armazém, na rua S.

Gonzasa 11. i.;-'. recentemente construir
do próprio liara qualquer iiecocio, de-
ooslto ou fabrica, com grande chnca-
ra; chaves lio U4. sob. (5-S'i i.H-

Luiz

l.t'1'..YSE o predio da rua l-eltprc
. .ji. cem duas salas,
cozinha, i|iiitital, entra-
:liave_ uo armazem da

. (4917 D 
"

A I.U1GA
__-Camari

quartos,doL
da- ao lado; clia
csqi.iiia< AIukucI

A LUGA-SE por coo$ a loja do
__.prcdio á rua dc S. Christovão,
ior; chaves no Boulevard de São
Christovão, Só; Irata-se na Comp. dc
administracãü Üainulida, Quitanda
11. 6S. (4-1-Q !¦• '•

AI.UGA-SE 
por rC$ o predio á rua

Tenente Costa n. 105: chaves no'" mp. de Aihui-
rua da Qui-
(441- U -

n. 190; Irnta-sc na Cl
uislracão Garantida, á
tanda, í>3.

A I.UGA-SE por fii? o predio .1 rua
-—.Paula lirilo n. 141; trata-se na
Como. dc Administração Carantida, a
rua da Quitanda, 03. (1417 I<) -

. I.UGA-SE a casa da rua Major
X_i'ons.ca 11. cs, h. ClirislovSo,com
3 quarlos. 2 salas, luz electrica e raals
déperidciiLias oara familia de .iram-
mento; 'rala-se ira rua da Quitanda¦¦ i.)3, ende estão as cliavcs.

'¦' 

Tapeçarias o'órnainentaçõcs — Armadores o
estoladoros

Mobiliários artísticos jiara todos os gortos e preços
Cortinas, stor.es. ropostcirosv, sanefas, colchoaria, etc.

Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

63—RUA DA CARIOCA—63
Alfredo IV unes & Ç.

I.UGA-SE a casa moderna da rua
ranclsco Manoel n. f". eom

.luas salas, dois quartos, cozinha, ba-
nheiro o dependências, jardim na
írenie c prande quintal, gaz e clcctri-
dade. a um minuto do bonde c da
estação do Sampaio. Trata-se no 59-
até no meio-dia. <-{..-.1 M) _J

i l.UGA-SE a boa casa da rua Te-
Üneuto. França 17. Meyer, ponto
du bonde de Ciichiimby, 2 salas, 4
quartos, crande terreno, cleclnc.dadc
c gaz. Também se vende. Esta sen-
do reformada. V. 000?, para aluguel,
com fiador. t530- M) J

AEUC.A.SE 
a casa

ncrial
II1 da rua Im-

ai -.71. com duas salas, dois
quartos, Iu.'. clcctrica; crande quinta!
bonde á porta; as cliavcs crUão ua
casa I; trata-sc á rua S l'c
07, nos dias uteis; UilRUel 71S000

(-10.17 M)

11.

Corrimentos
Guram-sc em o dias com

IqjecçSo Marinho
l.ua 1 do Sctctnli o, ISO

A I.UGA-SE; por Co$ mensaes, a
i'_ci.-a da rua Tavares 11. 1.15, Eu-
cantado; chave, no u n„, nor favor;
trata-se na avenida líio Hranco u.
171 Companhia Perseverança Inter-
nacional. (íi-7 M) D

A LANTERNA
amam...

ALUGA-SE o bom predio da, rua
__.Ccará n. -ú. estação de S. l'r.11.1-
cisco Xavier, com duas saias, aors
quar!,!?. cozinha, porão habitavel e
todas ::s commodidades ; aberto de 1
ás 5 horas. (+14.! M) S

4 l.UGAM-SE casinhas
Xlrua Vinte c Quatro
estação do Iíiachuc.p.

1,1 avenida ua
e Maio. 2%3,
t.1141 M.) S

i l.UGA-SE a boa casa da rua Con-
xVseU.e.ru xNyostinlio 77. Todos 05
Santos, com .i quartos, 2 salas, cozi-
nha. luz clcctrica. chuveiro etc; tra-
ta-se ua rua S. Braz ;.|. (4937 Ml-

A I.UGA-SE a boa casa da rua São
iÃ Urnz -4. Todos os Santos, eom 3
quartos; luz clectrica etc. nor <if,$.

i-IQ.;B M) R

A T.UGA-SE.¦ cor i.inS. a conforta.
Avel casa da rua Du.ute Estrada
Meyer 26. eslação do Meyer; trata-
se na iua Joaquim Meyer 3J.

(ío.17 M) S

,4 I.UGAr-SlS a casa da rua Duarte
-"ITciseira n. 117, em Ouiiitino II"-
caytiva; ¦¦ quarlos. 2 salas, cozinha,
quintal sercadò c iardim; aluijiicl 4OÍ;
o cliavo uo armazení d.i csumua; esta
rua iica em frente i estação-.

(43-!) M) J

A LUGA-SE ou vende-se uma casa.
XIlcoui rluas salas. Ires quartos, co-
zinha e çrr.ii.le terreno c.int pomar ;
alueucl fo?; á rua Dr. Cândido l)cr
niciu n. .ioa. Jacarépaguá, bonde a
porta; a cliavc c:-t;'i no armazém pro-
ximo. (ii-o M) 11

A LUGA-SE a casa da ru:. Peruam-
-TLbucu 11S. com ires quartos, duas
salas, cozinlia electricidade Rrandc
jardim e quintal; as chaves eslão 110
armazém nroximo, c trala-sc na rua
Je Catumby ni alURUcl ,u$oon.

(.:vt;o JI) _>1

,4, Í.IJCAM-Sí. as seauintes casai, na
CXVilla GcrSon, estação dc Itoinos,
cujas informações oòdcm ser colhidas
com o sr. capitão Magno, ua redacção
do "Cosmopolita":

Kstrada Nova, do Enoenho da Pc-
dra. perto do fibi, 2 easas novas, a 40$
cada uma. cliavcs com o sr. José Lo-
pc*.-. no terreno ao lado das mesmas;

Kua Ahnirantc Barão th Ladario,
Villa Gerson, aluguel =oS chaves ua
venda ao lado; com os srá Silva:í_.C.;

Run Lúcida dc Mendoiic" Estrada
do Apieu'. aluguel 50$. cliaves eom
o «r. Tose Miituel de Oliveira.

Tratar "a Perseverança internado-
nal, Avjnida lüo Hranco 11. 171.

(S138 M) II

A LUGA-SE n confortável chácara
__~__u!:i rua Mauá n. no, Meyer (Ca-
ebarnby); trata-se na rua do Ouvidor
n. iji, dentista. (5-0- .) J

4 LUGAM-SE duas boas casinhas,
com água e bom quintal á rua Salda-
nha da Gama ns. 1 -so o 1.14. lloin-
suceesso; preço .TíS; traU.-sc com
l?olaini, íárso da Carioca u. 17. sob.

(1061 M) M

tarde

EOLHETIM 1)0 "COlll.l.lO 1)A MANHA"

Y. eu lambem o conheço? perguntou Márcellina, com inquietaçúc..
- Conhece, mas não me inierro gjtc, peço-lhe. '.Mais tarde, niajj

Disse alguma coisa a

calislronhc qm

H
r^
ri

A LUGAM-SE casas, na Villa Ed-
__r___.riu.nd'. palas. 2 quarto?. ¦- luz ele-
ctrica; altlRUõl 56S! rua José Guima-
rães ii.!, e na Villa Bastos, 2 quar-
tos c 1 fala. alucuel 51$; na rua D.
Maria íoi. ila Piedade. (,166 M)R

Eili MIM ISffl
,4 LUGA-SE uma casinha: preço .10$; (

___rtia Vaz de Toledo n. 17S. Eiiee- j
nho Novo. .50SJ M)S

,4 LUGA.SE uma casa. com tres
Aquários, duas saias, electricidade;
ua rua Conselheiro lulum 46. I-.nge-
nho Nc-o; as «liiv-S na mesma.

(5:9a M. R

(NOME REGISTRADO)

Cue°_- a infSasnGnaçiSo e pyt9-
gações dos olhos

Em todas as t&Hzltixiei-
cias e âros,£~_rif_Ls

E Roberto? ( '
lista como louco. Era tão amigo ilo pae!

(Modesta?
Não. Esperava que viesse;. I.ogo lhe narrar

lauto afílige aquelle que ella ama.
«Márcellina estava palliila c tremula

>— Viste o sr. Bcauíort? perguntou depois.
Vi, respondeu o medico,, estrcmcciulo.
Que pensa elle desse crime? Porque, segundo o que mr, dizòs, elle

ncompanhava Valognes. ü ferimento qttc recebeu tem gravidade? Xão me
iaüas delle?

—1 Tara que? Por qttc sc interessa tanlo por elle?
Márcellina não respondeu. Modesta entrou uo quarto beijou o innãa

p. quem ainda não tinha visto naquelle dia. porque Gerardo partira da No-
viça antes delia se levantar'. Modesta vinha aniuinciar a Gerardo que ai-
Ctichi o procurava c que se tratava de coisa muito urgente.

Gerardo desceu, c encontrou na ante-camara João, o creado partictilav
<le Beaufort .0 medico conhecia-o. _ t

Que lia 'de novo? Seu amo ji voltou para casa? Está outra vez do.
ente? Tem precisão dc mim?

Com cííeito, soube esta manhã que meu amo tinha,, sido ferida
mes seis também que a ferida não tinha gravidade. Não é por elle que
cá venho.

Então por quem?O senhor sabe provavelmente que o sr. Dagtterre de Morienval, so-
tio de meu amo, reside na nossa casa. Uma parte do edifício é occttpada
jior elle. Ha alguns dias que o creado que o servia se despediu e não foi
tubstitttido. de maneira que elle está só. Felizmente, uma campainha da
quarto delle corresponde com a copa, de modo que os creados do sr. Be-
ntifort podem servil-o quando e!Ie chama, lista manhã, como não visse o«=r. Dagucrre sair á hora do costume, fiquei admirado. Não o vendo tam-
liem de tarde, cu.ty.cet a ficar inquieto c resolvi curtrar no quarto del.é.

Está doente?
Doente? Está morrendo! Está agonizando na cama. Chamei-o."Sr. Dagtterre!... Sr. Daguérre!... Que é que tem?" Qual! foi como se

«11 tivesse fallado a uma parede. Não podia responder-me. Tinha perdido
es sentidos.

—1 Então o que lia?
Ah! isso ignoro eu. doutor. Tudo quanto lhe posso dizer é que pen>

ío que é tuna hemorrhagia, porque vi muitas nvmcha? de sangue nas to-
allias e, em uma bacia de mãos., a água muho vermelha. O senhor sabe
que muitas vezes deita-se sangue pelo nariz, sem que a gente saiba porque.
Dcita-se sangue... depois, cae-se na fraqueza. Enlãq, se não ha quem 110J,
íoceorra, está-se no outro mundo...

O sr. Dagtterre nwrre?
—1 Não, mas na minha opinião não <!ott nada p?!a vida delle.

Vou já velo! respondeu Gerardo.
'Subiu ao gabinete, muniu-se com o eslojo de cirurgia para o que dcsjj

e viesse, c dirigiu-se a correr para casa de Beaufort, seguido por loão.
Um quarto de hora depois estava á beira Jo leito de Daguérre,

.- . - ._Jn.
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Precisa

comprar

coure-o vâ mmí^íkm^, 20 & mmw _e im

MOVEIS?
\ casa que mais vantagem offerece, em preços e

,_,___ é^ __ oosi__ ,
Mobiliários de estylo e phantasia, manipulados

com a» melhores madeiras do paia:.
Ao gosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade cm capas para mobiliasc stores bordados

Reme.tem-sc catálogos para o interior

Rua dos Andradas — 27
T__I_l_PHONa_ N. 13S0

_______
Miguel Briga, especialista em ex-

tracçio de callos e unhas enoravadas,
•era dõr, etc., r. Ouvidor 165, «o».
T. N. 1505. Aos domingo» atten.
de .bamãdoa a domicilio. Teleph.
Norte 2659.
^I/IENDEM-SE terreno» _ 50 reis o

T metro quadrado em grandes áreas,
próprios par. sitio, chácaras e capm-
ae» com a«ua para irrig.çlo, su-
burbios desta capital, servido* por 3
estradas de ferro; informaçoea * rua
General Câmara, igt. (...".) "

*iril'S.DI-;-SI-: um magnífico predio na
l\ r. S. Januário, 4 salas, 4 qu»'*
toa banheira esmaltada, varanda, jar-
dlni, gaz c electricidade, ele, preço um-
co 20:000$, com o proprietário, tele-
pbone 3113 villa. (5351 ») '«

_47_3_.0BMjSI. por 9 contos, 2 pre-
. i (lios, próximos á estação do .nge-
nho de Dentro, com 2 quartos e 2 sa-
Ias t mais depr#idencia . trata-sc com
a proprietário, á rua Goyaz n. 374.
fiedade. (53°. ¦ .

VI.NI 
>'•"_-' uma casa com a salas,

2 quartos, coainha de telhas fran-
cczas e soelhads, tanque e agua; ter-
«no com 11 metros de frente por
100 metros de fundo», plantado e ar-
toiizado, <I4 « frente para 2. .ruas;
üatrada Octaviano numero vinte :
Irata-se cora o ar. Joaquim dos Rei»,
m estacio de lnharoja, linha Aixi-
liar. (5357 R) N

VENDE-SE 
uma pensão familiar,

com 9 quartos, todos occüpados
por distinetas familias e cavalheiros,
pensão anliifa e sempre esti cheia de
hospede . distante do centro da cida-
de cinco minutos, honde quaal a por.
ta, de cem réis de passagem; a venda
t devido ao proprietário ter que ae
retirar com urgência para a Europa.'Sebastião de Oliveira, carta nesta re-
daccüo. (4928 O) J

V&NDK-S_ 
uma sala de jantar com

17 peças; para ver e tratar na
travtssa S. Salvador n. Cl. oa «ad;

(5*07 J) N

VENDE-SB 
uma casa de caldo de

canoa e outroa. artigos em fren.
te a uma das melhores eataçíes aos
auburbios; trata-ie com o ar. vi-
ctor; rua Dr. Archlaa Cordeiro ao8.
depoiito da balaa, Meyer. (4936 O) J

VENDE-SE 
com urgência o predio

«toldo 4 rua S» n. 81. «staçío
do Encantado, completamente novo,
paredes dobradaa, attrahente esthetica,
medindo de frente U metros, a quar
tos, a salas, cozinha, tanque, W. ...
dentro de casa; t..o. Alfândega, i»
andar. 2 ás 6. 4 _oo$ooo. (493*"".!

pejas

dock Lobo n. 417

Gonorrhéa

*IfiHNDE-SE um bom predio acaba-
|\ do construir, para pequena fami-
lia, tendo Ires commodos espaçosos,
construecão solida e moderna, de pia-
tibaiid.; tem agua encanada; distante
doii minuto) da estação de Ha-
nios; trata-se i rua André P'«ito n.
f}', preço baratisMtto, s6 vendo para
crer; urgente. (5343 R) "

cura-se em 3 dias com

Uua 7 _è Setembro, 186

VENDE-SE 
barato uma casa mova

com 2 quartos, a talas e mais de-
pendências, agua e luz electrica, na
rua Victoria o. a93, 4 minutos da es-
tação de Ramos. (5437 J) -N

ENDE-SE a casa da rua João Ro-
mariz n. 119, estação de Ramos,

com 2 quartos, z Balas, cosinha,. ba-
nheiro, luz electrica. jardim e quintal
murado. Por 6:500$, podendo ser com
algum praso; trata-se na mesma, ou a
rua dos Ourives n. 69, com Machado.

(5441 J) N

{cimento Éll<é_R_E_X_" m
("BANDEIRA SUECA") „dÉB_t_

DEPOSITÁRIOS: ISH____ 'CLXXXR. fia
HOLMBERG. BECH & 6. i Isfell

1102, BTJA GENERAL CÂMARA 102 I tfritàü^ 
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EUxlr de Nogueira
Empregado com soe-

cesso nas seguintes mo-
lestias:

VENDE-SE 
na melhor -parte de

HotafoKo, um bom terreno prom-
t>to a edilicar, esti morado, tem pas-
acio de cantaria e algumas fruteiras
da boa qualidade, & rua Maria .vuge-
nia n. 27, Huniayt.; ás chaves est.o
no n. 4] da mesma na, e trata-se
na Confeitatia dos Anjos, traves» b.

. ranciseo de Paula, 3a, com a ar.
«.ii» da Costa. (5410 J) N

VKN_kI.SK 
1 chalet, com 2 quar-

los . duos «alas. cosinha a terre-
110 medindo 11X50, á rua (Vuthem.
btrg n. 3, próximo da igreja d» Ap-
M'_ida; bonili do Cacliainhy, Meyer;
trata-se com o ar. Velentim.

(53C3 D) U

^N

ir-ENDEM-SE em prcBtaçSes casas
\ . terrenos, 110 Realengo, na fcs-

trada Kcal dc Sanla Cruz; trata-se
eom o sr. Marques, na Estrada Real
de Santa Cruz n. 165; mais "»°,."'a-
ções i rua da Alfândega n. 28, Um-

panhia Predial. "

VENDE-SE 
na rua Assis Carneiro,

146, estaç5o da Piedade, um gran-
de e mafiiiiflco predio dç solida con.
strucí-o, paredes dobradas, situado
em centro de terreno, installaçao ele-
ctrica, gaz, muna agua, bonde a por-
ta, perto dc trens, tres quartos, a sa-
las, copa, cozinha, despensa, tanque,
terreno de 11X60; U . Alfândega, 1°
andar, das 2 is 6. Preço, 10:500$, ne-
gocio urgente. (4927 ?.) ]

V"ÉNDl.M-Sli 
desde 3 contos, nos

subúrbios, diversos predios novos,
para renda e moradia; trata-se i rua
General Câmara. 296. (4443 J' '"

VEND0.M-9E 
próximo «o Meyer, 3

casas pequenas e um terreno com
barrado e alguns rnateriaes; informa-
se na rua José Bonifácio o. no.

(5445 J) N

ViENDE-SE 
um bello chalet para

pequena familia, quasi novo, bom
terreno arborisado, com luz electrica,
próximo aos bonds e trens, rua dos
Cardosos n. 77; tratar na rua do Ro-
sario n. 114, com Oscar. (4403 I) _

*_. BNDBM-SB nas mas Jar-
V dim Botânico, Oiti.-.Magno-

lias, Accacias e outra., em
prestações mensaes de 70$
em deante, magníficos lotes
do terrenos em rua_ recente-
mente abertas e onde já exis-
tem magníficos palacetes. Os
preços varinju desde 2:500$
o loto de 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. X

_7iENDEM-_K lotes de terreno, a
V rua Quatro de Novembro o. 75.

estação de Ramos, tem luz e agua.

t____i.__.___.

VÍÉNOÈM-S 
. em rua osphaltada,

eom cinco lotes de terreno mura-
do 11X60 metros, próximo do Collcgio
Militar. Iníorma-Be com Earia, rua da
Candelária n. 90, lelephone 41,3.1, nor-
<e.  

(5465 J) N

T7ENTIE-SR um bom piano, jierfei-
* to. francez, i ru» S. Leopoldo 11.

166, Cidade Nova. CS4«8 J^JS

E_.DF.-SiR barato um barracão, na
rua Sá 6í, 'Encantado;, tem _trcs

quartos e tre» salas.

ViENDE-SE 
uma casa, i rua Rio

Branco n. 31, estação de Ka-
mos, ten-lo dois quartos, duas salas
cozinha e W. C. e bom quintal,
acudo o pagamento -parte á vista e
parte em pregações; trata-se na rua
Estacio de Si n. 54, eom o sr. Ale-
xandre. (N.-c-o) a

VINHO
lodo-phospha fado

do Werneck
Poderoso medicamonto no tratamento da

-fvitoea.c-tlose,
Escropliulose,

_Vevn.a_-t__etiia.
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual. etc.
E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos

casosde racliit-smo, lymptiatisino, anemia e
depauperamento geral do qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

(5418 J) N

VENDI5-SE 
boa chácara, na Villa

Gerson, na florescente estação
de Kamos, com esplendida casa dc
moradia, da qual se descortina bello
qianorama, extenso terreno ladeando
o predio e tendo mais duas boas ca-
sas, com commodos para negocio e
familia, na Estrada Nova do. 'Enfie-
nho da Pedra C01; a casa esta guar-
dada, podendo ser vista a qualquer
hora, e lrata.se na Perseverança In.
teni-cional, Avenida Kio Uranco
n. 171. (M5i5«) II

VENDI. 5K uma pequena arenida
V nova, perto de unia estação sub-

urbana, própria para renda, por u
contos; tratar na ruu dn Prainha 7,
Quirino. (N..34)J

VENDE-SE 
uma boa casa í rua

Joio Vicente 497, Rio das Pe-
dras, 2 salas, _ quartos, cozinha, po-
ço, W; C. c pequeno quintal; para
ver e tratar rua Nova D. iPedro
n, i.i, Cascadura, Preto 1:850(000.

(N 4320) J

ViENDE-SE 
i .rua Prudente de

Moraes, cm Ipanema, um terre-
no 10X50. Haratinho, Tá S. L'ran.
cisco de Paula 20, de 1 is 5 bs.
l.tiuos. (N SM3) J

Constipaçao
Tome

PEITOKAL BIAUINUO
Rua 7 ile Setembro, 18(t

Baerophalii.
Oarthroi.
tmu.
Bout_i.
bl_-iii<CoX oa al__
Çoriimentu _» eaiiaM.
Conorrliiaa.
farbuocolO-,
Klstulu.
eayinbu.
Caacrei .unwfc
nacbilisno.
Flores Brweaa.
Ul«rai.
Tumoiea
Siiaaa,
CtjslaJ. ,
Hbe-malistno ca |_»_
Mauckas da pelle,
AltMtdai sv|ibihtlcai.
l'lcer»sdaliocra.
Taaorei Srincot.
_í_ç_sdongido.

?oits 
n» ptilo.

ulumores nos o.._.
Utajr.uiínlo das aH»
rias. do tttcov ' ""
o-lm-nta, «aa»
tod_« m» amole»-
tlaa provoni---
ta- do aamaua.

Encontra--, en

lão vacillem
Visitem sem perda Ab teioo os

drogarias e casas gvi
__ 'vendem drogas.

fl-IATUBA DO O.IOUMI.

GRAWDE DEPURATÍVO DO SANGOE

ViENDE-SE 
um botequim livre e

desembaraçado, i rua Fernandes
Marinho n. 39, Rio das Pfdras.

(J 403-') O

TTJENDE-SE por 5:500$ a casa da
V rua Nova de Cachamby n. .,

com 3 quartos, 3 salas, cozinha com
dois fogões a gaz, \V. C.i anua e
grande terreno: trata-se na mesma.

(N 918) n

-€7"EN-nE-SE
T com bom

uma cosa pequena,
» uun, i..,im terreno, todo arborizado

com arvores frutíferas e parreira cs-
tranjeira. sita em logar o, mais saii-
davel. O motivo é o proprietário se
relirar desla capital: na rua ¦}). .Ma-.
ria I.uiza n. 40. 'Hoca dn Matto.

(S 2793) «

ViENDE-SE 
uma boa casa co:n

unia bonila chácara, na rua
Marquez dc São Vicente; trala-se
ao Pare Eeblon. (Ns_ iy>J

TTl TTiENDEM-SE (iredios e constróem-.pequena,, y _e preços connnodós; com

ViBN-DBM 
. . por 13 epiitosrí os

predios da rua Marechal Bitten-
court, hoje Souza e Mina ns. .4 e
;o A, Kiachuelo; trata-se na rua üo
llospicio, 198- C-Jf. .'33.---___

VENDE-SE 
um predio na estação

do Mever. 110 centro de terreno,
medindo 14 <ior Co de fundos, a rua
.Miguel :Vu_elo, tendo dois quartos,
duas salas, etc.; tralar na rua da
Carioca n. 51, Io andar, com o sr.
Pereira. Preço 5:000$. (J SS°!» «

fT7U!_DE-SE uni predio na rua Ua-
1 V rão do llom Retiro (casa de nc-

gocio e para familia).. Preço 7:000.;
trala-se á -rua da Carioca n. 51 '¦
andar), com o sr. Pereira. (SSQ9 *>__)

VENDE 
SE, com urgência, o ma-

gnifico lote de terreno nivelado,"situado 
i rua Magalhães Couto, pega-

•fo uo 148, medindo 10,10X50, perto
tio bonde da Piedade e da estação do
Meyer; 2:250$, Não so acceita offer-

\rir.ND!'-SE 
por 3:800$ uma casa

com duas salas e dois quartos, co-
zinha, terreno dc 11 por 40, luz e
agua, rua Angélica n. 202, estação de
Olaria; trala-se na mesma. (Sso.6)N

ia menor
iandega

Uifitou 3:100$; 130, Al
1 andar, 2 is 6. (49-.N) J

_i71ENDE.SE, na estacio do Meyer,
1 T Moca do Matto, distante de ires
linhas de bondes, magníficos lotes de
terrenos, promptos o construir, a Jon$,
_oo$ « 900$ cada um, c vendc-t mais
um lote que di frente para duas ruas,
te.!il-> 770 metros quadrados e mai»
Duo metros quadrados na rua Aqui-
daban. Preço de 2:2110$; trata-se na
rua da Alfândega n. 130, das 2 és 6.

(4930 N) J

VENDE-SE 
na eslação da Penha,

11111a excellente vivem!.., situado o
(predio cm centro de terr-ono, constru-
c.ão <le pedra < cal, 4 quarto., 2 sa*
Lis, varanda, cozinha, porío, W, C,
dentro do predio, agua etn abundar.-
cia, 8:6oo$_üo; ijo, Alfândega, 1" an*
dar, _ ái 0. (.|ijj,i N) J

[\7"ENDE-SE um lote de terreno eni
T parte alta. local saliilierriuio, de

11X41, situado i rua Parão dc Pe-
tropolis. Preço, 1:750$; 130, Alfandc-
ga, i° andar, das a ás 6. (t9J-N) J

Constantino Abel Nunes, rua Vinte
de Novembro n. 15. (R 8413) N

\r.EN'&E'SE 
uma casa com 6 lotes

dc terrenos bem arbori/ados_ de la-
ranjeiras e mais frutas^ estação de
Iuharajá; travessa. Horacio n. 137. .,

(B 4094) N

A LANTERNA
AMANHA

ViENDiiJ.M-SS 
tres bicycletas ingle-

us, pouco usadas, por 50$, 60$
e 70$. e tem uma para menino; rua
do Cattete 11. 103, loja. (_47°") U

\TENDE-SE 
um automóvel, de bom' fabricante, complrtamcnie refor-

mado; trata-se na varage Opel. rua
Marquez de Abrantes 69. (413.Í 9> _

VtENDE-SE 
papel pintado á rua do

Hosuicio 190. as compras sao lei-
cas a vista e nada deve por e.se mo-
tivo vende mais barato; ver par» <•"{
casa Araujo Silva. (13*1 W )

VENDEM-SE 
armaçíes, balcões, c6-

pas, mesas para botequls e utensi.
lios pira todos, o anegocíoa, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a preos sem, com

petidor; aa rua Senhor dos Panos,,4£

T7IEN.DEiM.se 
choc-delí.

tema usado nas escola

VENI>ESE 
a casa da rua S. Va-  .

lenlim n. r.3*, trata-se na mesma | Catumby.
rua n. 55. Preço dc oceasião.

(R 49f'*> N

;ra_ do_ eys*
? lv.».» u___- í.u_ __-jlas nacionaes

de avicnltura, -na França; púde-se ver
fiinocionar, i r. José dc Alencar, 69,

VENDE-SE 
uma optima pharmacia,

com boa residência jpra família,
bem afregueaada, em uma. <ga ««*
lhores ruas de Botafogo; informa-ae
com o ir. Joio (Drogaria ««^^

GRANDES
ARMAZÉNS

DE PARU
e verifiquem a verdade do

que annunciam
VOiLE pompadour ultima moda

corte para vestido I.Ç400, 13 $600 e
I8$000.

VOILE negueuse artigo fino em to*
das as cores, corte I3$600.

VOiLE fantasia lindos padrões, corte
10$, ll$200 e 12$.

VOILE liso enfestado em todas a»
cores a l$900 e 2$400.

VOILE japonez, corte I5$600.
VOILE de xadrez, alta moda corte 129.

' 
(R 1950) O I na n

VENDE-SE 
nm bom piano, perfeito,

grande formato; rua de SantAn-
(4.8o O) J

iredio novo, com
electricaViENDE-SE 

um pre_.
varanda ao lado, luz  ..

etc, na rua Minas n. 115, Sampaio:
trata-se no mesmo, (J 49'°) 4>

:iro e a pres-
Curu-TTIENDEM-SE a dinhci..

V laçnes lotes de terra na rua Uiru
paity, entre ... de Dentro e Todos
os Santos, 300$, 35°$ c 400$, me-
diudo- 11 por 40 de fundos; trata-
sc eom o próprio, na rua Dr. Ar-
ciiias (.ordeiro n. 6jA. (R495.'l'.';

____^^_BB^_B_a_iH__a_aHB__a_Mi___aB^aBasBBB__-^_-->'

Ai ID£_S_ _U
74 74

II! I
Tomo PEITOICAL MA-

UINIIO
Kaa 7 de Setembro 180

Vf'ENDE-SE a en. <la rua Sylvio
1 ? -7, _f.t_çi_o dc Kamos, superiorter*
itiio cercado e orbòrlsátlo tle 11X.10,
oa cliavcs estão no n, 75, na mcsiiia
ma. (4.U0 I) N

IMvNDIvSH magnífico lote dc ler-
V reno, 110 melhor ponto ile Ip.fic-

porta; trata-se na rua Sa-
2" andar. Intermediário.

(5361N) R

ma. oonti (i
tlict n. .1,
«í fíltUSilllll.

Usae *

UMA 
senhora de edade, muito si-

ria, precisa dc alugar um pe-
nueno (juarto em casa dc uma lami-
lia de respeito, pa_aridb.se ailcanla-
do, até is5. nesta redacçâo, coin ns
iniclacs A. F. (515. S) 11

ViENDE-SE 
uma pequena casa com

1 quarto, 2 salas, cozinhai quin-
tal, 41a rua llonorio 194, -P-ira ver
e tratar ole ás 13 horas, Todos os
Santos. (5_3 J) -. .

VÉNDU-SE 
Um par dc jarras («rail-

des), dc crystal lavra.lo e gitarni-
ções douradas; na rua de S. L-riin-
ci«co Xavier n. 451. (5-píi .1) M

TUBERCULOSE e mais mo-
lestias iiifecto-conlagios
Quere.s
ewi'a,,.HOsB_o;Õ

V 15.

Aluga-se, compriv-so e
vende-so moveis. Craridò

fabrica do colcliõ-s a moveis
<tu Ciitteto Ns. G5 o 57

C"^ 

*" Tclophonc 5.Jl Central
CORRÊA DA SILVA

Os verdadeiros lovam a marca acima. Preços communi

\rENDI"-SE 
na estatfo dc Ramos,

nroximo a estação. 6 minutos, rua
Maior Rego 3., o pvedio, estylo mo-
derno. boa eonslriiccao de 3 annos,
situado em centro dc torreno; a quar-
tos. a salas, coainha, ianque, etc.; pre-
ço 4:400$; 130. Alfândega. 1. andari
2 ás 6. _______.'__

ATENDr-I-SE, 
em frente á estação dc

1 Bento Ribeiro, uni solido pri» 10,
cslylo moderno; 2 iiiiarlos, 2 salas,
cozinha : um bom terreno que niei.c
20 metrs de frente por }Ç do exten-
são; preç.i 4i5"o$; 130. AlfanflcBa.
andar, das 2 ás fi. (tf/afiM.

\rE"N'nÍ.SE 
por 4:000$ um supe-

' 
rinr lote dc terra, próprio pira

chaearo, medindo 3-t Por. 37. em qua-
drailn, ria rua Dois de bcveretto, can-
to da travessa üicrnarJa, em frente
ao hospital; trata-se conl o proprie-
tario, na rua Dr. Arcliias Cordm-
ro n. 054. _____ 1ÜÍ i-
"Vii.VDK.i-_B terrenos s»|ic-

V rimes ile 11x50, em Vaz
l.obo, estrada M-.c.lial I.1111-
gét, peito ile Miidureira; a
p'_cstiu;ões o a vista ; íivc-
cos lio alcance ile todos. Truta-
•ii. nos mesmos, rna Professor
Builamaqui 8. Todos os ilias.

(,í 1982) N

RUA 8. JUSE*
Teleplione Central 5324

Moveis e Tapeçarias
F. VESGA ãt O.

OTI-S ÁllEEIEO E PRESTAÇÕES
DORMITÓRIOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COM O PEÇAS A 550$, 58<>8 e 6008000
SALA DE JAiNTAR COM i(5 PBÇAS 8008, 8508

e 1:0008000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

POR PREÇOS BARATISSIMOS

M... . FABRICA
Rua Theophilo Ottoni 173

OPILAÇÃO-ANEMIA PRODUZIDA
por vemes intestinais. Cura rápida e segura cora o
Phenatol de Alfredo de Carvalho. Fácil de usar, nio
exige purgantes e é bem acceito pelas creanças. innu-
meros attestados de cura. A' venda em todas as pharma-
cias e drogarias do Rio e dos Estados.
Depositários, Alfredo de Carvalho & Ç, Rua i" de Mar-

ço numero io.

V-vNDl.M-Sl. 
meia mobília austria-

ca, nova, e uma còiumòdá Kratid-
em muito bmn catado, duis oparado-
res com pedra mármore e um guar*
da-coinida cm bora estado; na rua do
iKngenlio dc Dentro n. 34. fividos.

(S 50O5) O

"ifENDR-SE tru-trít. para camisas,
V 118.000 mietros, a 155 réis. Ur-

gente; «a rui Elias da Silva n. 3BZ?
frontin. (J 4t!-> V

VENDE-SE 
ou pornuita-se uma

Brande e rica malta. lORar saiu-
berrimo boas estradas, perto desta
capital ; da E. l'"crro; informações
com Azevedo, av. Rio Branco 15 e 17;

(4U0 N) b

ViK.N'il..li-_l* 
uma armação de 1'liar-

macia, dc canella, e dois balcões
com viJros. por preço barato; i rua
dos Inválidos, 16. (J 5026) O

"f TI.NDE-Sl' um excellente piano, 4
IV bis, Pleyel, '

CM. _ll*. II _ - |'IM.ilWf T
l\ bis, 1'leyel, o melhor formato; nu
rua do Riachuclo 4 ., sob. (448iO)J

ViIvNDF.-Sd-; 
11 m um bom microçco-

pio de Nachet, por aou$ooo; rua
da Harmonia n. 95. pliarmacia.

(J 408.:) O

fIT.íNül"--!-' uma macliina pliotogra-
T pbica 13X18, completa; rua Silva

Manoel 28. (5180 O) J

VÍ__,D_.\_"_E 
tres galli-liM Or-

pinglon pretas, um casal de gaili-
nhas Plymouth-Rok e uni terno ae
frangos Legliorn; rua Or. Dias <ia
Cruz n. 715. (J 48*4) O

VENDE-SE 
uma copa de mármore;

para ver e tratar _a rua do Se-
nado n. 120, portão largo, antiga ga-
raie cerca 1, e uma columna para
botequim. CS 5044) O

V1.\'DE-SK 
um casal de araras Ca-

ninde; á rua X n. 8, Mercado
Novo. (S 5033) O

\TENDEM-SE 
tres antiouissimos' 

quadros attribuidos. sondo um
a icabcç.-i de Sócrates, outro a Nossa
fonliora; da autores Flamengos, _ e
outro a cabeça de S. João llaptista
atiribuido a Correíio ; lrata.se na
casa Klorio; na rua Visconde de
Itauna n. 90, '(05160) '•_

\fEN»E-SE tudo quo possa
* interessar a quem precise

de comprar barato, iustalla-
ções completas de botequins,
hotéis, barbearias c outro
qualquer ramo commercial.
Orando quantidade de moveis
familiares, mobílias comple-
tas, espelhos de todos os ta-
nuinlios, cofres, mncliinas re-
glstradoras e polias, mancaes,
corroas, etc. Louça o crystaes
para todos os preços. Nio com-
prem sem verificar os preços
desta casa encyclopedlca. Kua
Frei Caneca nos. 7, O e 11.
Telephone 5092, Central;

f TENDE-SE pensão montada com
IV quartos, livre c desembaraçada.
R. Marechal -loriaiio n. i« . l°-. .

(5111 O) J

VEXÍJIvSI-; 
uni terreno com casa "-TENDEM-SE em pequenas

principiada, .cm frente á ^slação y pl.,,s(nções mensaes, lotes
de terrenos do 7 c 8 metros
do frente por 44 do fundo,
situados nu rua Araujo Lima,
esquina da rua Barão dc Mes-
quita, Andarahy Orando. Tra-
ta-se na Coçipunliiii Predial, íi
rua di. Alfândega 28. N

. jll UlV.flilU.I, VII» _,,*_.¦»- -¦ _--..»

do Kio das Pedras, rua JOse Vicente
n. 406; tral.i-se na rua 1-crnandes
iMuriilho n. 39, Rio das Pedras, bo-
tcquini. (J 4o33) N

YENDEM-SE 
a 300$ bons lotes de

terrciios, na T. I.aur-íida, lado
l-iiitíerdo dc quem entra na mesma,
construecão livre, tem agua c lu_
clcetrlca ua rua-, ivira tralar rua i-a-

Bundcs Varella "í. 'E- <la Piedade,
dns . ás 9, e das 5 horas da tarde
,.,11 ilcante,

VliíNW^t-.B 
"cs prédios por

SMonÇ, dois t'-n(lo dc cumulo-
dos dois quarlos, "Imis salas e çu/.i-
nlia, e outro com um quarto, num
«ala o cozinha, sitos á Estrada Kcal
dê S.iula C'ru_ 11. -.25'. lml" ua
rua 13 dc 'M'io. Trata-se na mesma
.mmeração. (>> -35) I

\riEXD-)M-9l. 
duas casas a pres-

láçõcs mensaes dc 8n$ono cada
a, sendo a primeira prestação de

5011$, nos subtirblns; tratar ua rua
da Prainha ¦/, Quirino. (N|.|3l)J

Vr,Ni>i;'.SI-; 
uma casa com grande

terreno lodo .plantado dc arvores
e com 11111 lindo jardim na frente c
dos lados, todo cimentado, tem es-
roto c muita fartura d'agua; a casa
é nova, porém, pequena; tem varan
da do lado. Preço 8:000$; na ru.
Guincüa 11. 78, Engenho de Dentro
pódc ser visia a qualquer hora.

(;i4-- N) b

^r•E^JDE•S]. 
um predio com

quartos prandes, duas salas,
cinco

. .,.._...,. grandes, duas salas, devi-
silas e de jantar, grandes, com gran-
de terreno com i2,8uX[_o do eom-
prido, próprio -para grande chácara de
frutas e flores, com bastante agua,
esgoto e mais pertences, bondes a
poria, 2 linhas, 3 minutos perto da
estação de Todos 03 Saltos, a rua
Senador José Bonifácio; intonna-se
ua mesma rua 11, 81, armazém.

(K 337.1) „

VENDE-SE 
em "Engenheiro Nci-

va", por 50$ e 100$, lotes de ter-
renos com 13,50 metros de frente por
50 c 100 dc ifundos, assim como os
caidos em coinmissão, por falta de pa-
gamcnlo das prestações mensaes.

(1079 N) K

VENDE-SE 
o predio da r. Ilutnay

tá -oi, vag»; chaves junto; ver c
tratar na rua .Buínos Aire», 108.

(36G1 N) S

VENDE-SE 
por 50 cornos, confor.

tavi-l predio perto da r. Volunta-
rios; informes c tratos na rua lluc-
nos Aires 198. (3661 «• S

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchito, coqnelu-

che, (uborculosee astluna. Tonini-
o é tor certeza rte estar curado.
K.-CUSI. OS OUTROS BONS
XAUOPBS que vos offerecem.

Preco do vidro 20500
Exija o de S. BRAZ

Drogaria Barcollos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 01 i ryrrx
Marechal Floriano, _>_. r lvJLV.
AsscmljlõA 31 i

ViENDE-SiE 
o deposito .de pao;.da

rua -liarão de Mesquita n. .88.
Trata-se na Praça Tiradentes n. 73.
sobrado, com o sr. Eo.is.cca.

(O 49.S) .1

_7« O KKAÍ/J..IO 1»I0 JAX-.IOC — J__-._ _IAK_C

João perguntou-Utc. . , ..
Terá precisão dc mim? Deseja que fique perto do -senhor? hstou

á sua tlis-pa.ição. Meu amo airnla não voltou.para casa. _ _
Kiipie no (íuarto próximo. Chamarei se tiver precisão.

¦I_.i_-ii.rre nao estava morto, mas convi João tinha dito, agonisava.
J.oKo á Jirimeira vista, Gcrartlo verificou que a dcseripção do creado

i «ra exi-ia. Ikuia roupa branca no elião toda manchada de sangue; ha-
via um pouco de sangue nos lençóes; sangue em uma Inicia de mãos que
estava no chão. sangue na roupa suja de lama e atirada ao acaso para
um canto do quarto. ,

Num rápido reláiiccar de olhos. O crânio, examinando o rosio^ do do-
ente, verific*.u qne elle não tinha tido hcmorrlvagia nem pelo nariz, nem
pela boca, nem pelos ouvido.-. ..,,„., ,i iLimão é uma ferida, murmurou elle„ uma ferida! lambem elle!...,
Que quer dizer isto?

[•'ecliou a porta do quarto deixando a chave na fechadura para n.io ser
jlicomniodiido pela imli.croção do creado c appro.ximou-se do U-ito.

Com gesto rápido tirou o leinjol e a colcha, descobrindo Dagtterre.
Não me enganei, disse ellc. Este liom,cm está ferido.

Em volta (io liombro ;csqücrdo dc Dagtterre tinham sido collocadas ai*

gttnias toalhas uma por cima das outras.
üerardo liroit uma por utiyt.
l.tii breve chegou ã ferida.
Dàguerre tinha recebido tuna ferida no liombro esquerdo: havia em

volta i:ií!:mim:i.;ão extraordinária c o feritlo devia ter perdido minto
íáiigue. ¦

(U-rardo lavou a lenda.
.— l-'ui um tiro! murmurou clle.
Sondou a ierida com prudência e, depois de ladear por algum, tempo,

o que devia -cr doloroso porque o doente estremeceu e deu gemidos, «eiu
vtilr.-.anio deixar o estado comatoso cm que se encontrava, o medico s_i-
)iu uai corpo duro ue lhe resistia, movendo;*, debaixo da sonda.

Introilii-iu a pinça e retirou o project.il.
Com effeito era uma bala que sc.liii_ã alojado na carne. _,ra dc pc-' 

cueno calibre e não tinha perdido a fôrma espherica.
A ferida não linha atacado nenhum órgão essencial

yvWJWWWW_-_W^V.-W-^^

H1LLAS
-DE-

X__ji X C__ar
Das fiibiiens :

"S. Diogo". . . .*»*•.. <lc MAX01.I..O. SOARES.
"CaiiHio do .laito". -. do I)1M_ & COMP.
"Iiiizitniiia" «li* BASTOS & SANTOS.

ÚNICAS QUE NÃO TEEM PRFCOS
NEM PAPELÃO

são encontradas na casa dos depositários geraes :

C-WZ Sei_-.a & Carvalho
Teleplione 30G1 -Norte

,J KUA DOS OURIVES 02. —.— RIO OE JANEIRO.

J. em todoi. os depósitos do primeira ordem

\7*I-"N'I1K-.H 
uma 'Ixirbeari.. em bom'predio; 

tratar com o sr. Leitão,
í rua Cardoso Marinho .11, «sa v-

(O 5-'05) J

\ril-..-IJilv-âlv 
casal do .crus muito

lindo, na rua Monte Alegre ml'
mero 16,-, casa II.

'(05147) 
J

V_NDI.M-_1" 
um tabuleiro de ver-

duras, novo, para quitanda, e um
guarda-comidas, também novo; serve
para frutas; rua d.varislo da Vel-
ga n, 150. (sooo) O

_7*lv.\DIvSIÍ uma veadinha; muito
mansa, na Cooperativa de JVvicultura,
na rua Sete de Setembro, 3.

(S 552") O

VKNTM.-S'" 
na rira Conselheiro Cos-

ta Pereira n. -12, uma peça de
flores, com vinte e oito (:S) cantei-
ros, com flores diversas; trata-sc na
mesma, Aldeia Cainpista. (4'39^)J

VI-;NDE-SIÍ 
11111 piano Pleyel, meio

armário, jacarandâ, 7I0 e 3 cor-
das, por preço módico, dc iiarticu'or;
rua Sete dc Setembro _ij. Rçlo-
jociro.  (4482 O) J

\7"KNDI-'-Slv 
um boteqmm.confeita-

ria, com tenda no lado. montado
com luxo, casa acreditada já ha annos
e situadi em uma das molhores esta-
ções dos subúrbios; tem contraio e paga
diminuto aluKiicl; iufornia.se com o
sr. Tosta, a rua João Caetano 1Q7.

(so6<) O) M

VIBNDKM-SI. 
óculos, pinecnez, Iu-

netas, etc, ele. . aiironiptam.se
concertoi com rapidez; rua da As-
sembléa n. 56, casa Rocha. (4'i7-'-)b

_S_-P0T£NC1H diii,|a-so & caixa do Correio
1 1947 —- JKio do Janeiro —

Enviando o 1101110, residência o o sello parn resposta.—
OURA RÁPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

prctlio_T"l-"N'IllvSlv por 80 contos, _' 
V moderno, á rua Voluntário

for-.ncs e tratos, ú rua lluciios Aires
,1. i,,a. L_!í.l„-_L-

T7iEX.HK.SI. por 8:oon$, e-.u Todos
V ds Santos, uma boa casa com po-

rão lialiit.ivel, com quatro coniparti-
mentos em cinu c quatro n:i porto,
cozinha e mais dependências, um bar-
ração nos fundos o bom terreno, lo-

^ar saudável c próximo de -bon"^!
informações cor,( Costa, r. :-. José
11. 4, ourives. (R Mn-J *

^. 
I*XI)1*.SI" á r. Visconde dc Ca-
nu-lias, 1 terreno de 34X.J; in-

forma-se e trata-se r. -llospicio, 198.
(5096 N; J

j\ l.li-itl mu. ii'"» ,.-._ .^ ^,

De onde provinha a extraordinária traqueza de Dagnert e?t.ruu - [" 11 • »"i".i "¦ ¦"»•»*"•  _-„..-
Dir-se-ia une este homem f.i ferido lia já mintas horas, murmurou

o medico. Niiiuucni o tratou. Tem perdido muitíssimo sangue, lvslá em

#1 fraqueza, que na realidade não sei si- o poderei salvar.
Ppz .1 projcètil ao lado delle.
Êintiiiantó cortava as tiras de lin lio c desfiava uma toalha para lazer

fios olhava -pura a bala. Involumarianiante pensava no drama que se ti-
Bliar-a-ò na floresta de Ilalaite.

ÍI .cou quasi duas horas per'.,, de Dagtiorrc, tratando delle; fel o voltar

a si. Dágiterre recuperou 03 sentidos, olhou em derredor, com terror, e

lixou os olhos no medico.
_ Ouem é o-senhor rmurmurou elle.
•A voz era tão fraca que quasi se não ouvia.

Sou o dr. Cerartlo. Não fale. Não se mexa. _ude coinpronietter

\).l-:Xl)l-;.\[-<l. 
terrc-ios a ..o réis o

metro quadrado, cm grande? orcas,
próprios para sitios. chácaras c ca-
piruaes, com ns>íá para irrigação, ser-
vidos por ires estradas Je ferro; in-
formações á r. C. CamaM, 296.

(J 4197) N

VENDA DIVERSAS

\r. 
VUIÍM. .1-. thcrmoiuctros, de su-1 

"tT-BSOE-SE uma nova c linda ca-
perior précis5o, -para febre, desde . sa, com _ salas, 3 quarlos, cozi-

rua da Assembléa 50. nha, porão habitavcl, «az c eleclnci-
(417a O) S Idade, grande terreno plantado, na rua

1 Minas it. 102, Sampaio. (3;_ R) O

perior I
;? para cim
cas.i 1'oclia.

TT.E.í.DIvM.Sl' cadeiras de a$ooo pa- j
. ra cima, mesas para botequim, bal-

cõe_, armações, vitrina?, toldo?, ninchi-
nas dc costura, espelhos dc iodos ta.
maiihos, copos, geladeiras c tudo - pa-
ra montagem de um botequim, na
rua l*rci Caneca n. 7, 9 e 11, casal
cncvelopedico. (S 4l?4) O

Enxovaes para Noivas
a 65$, 78$. 115|, 165|ooo

ETAMINE em xadrez» artigo chio,
corte 9$600.

EOLIANES emitação perfeita de seda,
corte para vestido 8$4oo, l2$ooo, I3$8oo
e !8$ooo.

FÚULARD, perfeita imitação de seda,
corte l5.6oo.

LEQUES o mais variado sortimentOi
desde 800 rs.

Sedas e Lãs
O mais completo sortimento a

preços sem confronto
BLUSAS de ponginette e mol-mol

desde 3$8oo. -
Costumes, Chapéos e Gorros para mem-

nos e meninas |||

BAPTISÃDOi
CAMISOLAS e vestidinhos desde

6$8od- ______._••
TOUCAS de seda ou renda a 2$, 3f,

5?5oo, 7$ooo e l2^ooo.
COSTUfwlES de linho branco e de co*

res para senhora a 55$ooo.
Costumes para senhora saldo a 2o$<
Cachem ir ingleza corte para vestido a

9á;6oo e l2$ooo.
SUPERIORES -V.O-.IHS desde 5$8oo

a peça.
COLCHAS em fustão de cor, artigo

inglez para casal ou solteiro desde 6$5oo.'
CRETONE para lençoes todas as lar-

guras.
PANNOS alcochoados para meza

desde l8$5oo.
AVENTAES para criança e para se-

nhora desde l.5oo.
COLLETES os mais modernos e chies

desde 9$5oo.
CINTAS para senhora artigo chie a

l9S6oo.
FILOS em cores, metro 2$7oo.

ÓFFICINA DE COSTURA
Vestidos e costumes pretos pa-
ra nenhora a preço do reclamo
PaSetós de seda preta, amplo
so.rtimento.

mu-
de\"-V..D.i;-S., por moiivo de

> ditnça, «ma mubilia o-.iasi nova.
peroba, estofada, contendo o 1'e.as I-
r.-i sala ile visitas. 1'reco 100$; n.i ru.-
Corrêa Dutra 170, Caltete.

GRAVIDEZ Evi-
ta-se

usan-
do a., velas aiitiseptic_si São
inaffensiva_! comniodas e de eí-
feito seguro .Cflixa com 25 ve-
las 5$Qoo. Pelo Correio mais (ioo
réis. Depositário: praça Tiraden*

tes n. O-, pliarmacia Tavares.
(i5-'4)

(R ..514) O i 
*f 

TiliiV-DE-M-SK moveis de oceasião,
V por preço baratissinio, uni guarda-—  *-:l_tte, e uma mesa <le

c;im. <i. 5 me- : ..u'.'-«.-i_.| __ 'liua mad-ira c novos
.es ,-l_ idade!'á nia i-4 lie Maio n. Trata-se na avenida Rio 'Dranco, 151.
3-., Riàcíneío. (5349 .) O' ?• andar, sala n. .. (5348 R) O

\TBiVPF..\f-SR legllimos cachorros .casaca, uma toilctte, e 10a mesa de
V Fox-tcrrler, com menos <le_5 me-| tóibçceira, dc ' '-:~

UTIMII DOS PULMÕES
Cura rápida c-in o

PlOITOl.Af. 3IA 1NHO
Kua 7 do Setembro, 18«

¦_7*í..bl..Sl. á r. Visconde Silva,
V laruii do* r.cõt-s. : terreno, dc

,.>..!! c outro dc 8_-.; trata-sc a r.
Hospício 19S, _-____±__)_J

ivi.niii:-. r Vo.unt.rÍQ_i

inf
terreno .ile 14X30, larco dos l.i-ões

llospicio. IO»c trata-sc r.
(5093 N) J

VKNDI-:-"*!-:
t pharmacia

po.- 4Ç. cm ritialmier
, ,..„,  011 drogaria, um i"r... |

co de ....TI'".A_, do dr. 1 Macliãdo,
o mellior remédio da actualidade pa* !
ra curar a sypliilis e o rhetimatismo. ¦

. H. •'.

rá livre dc qii:ili|itcr retribuição, os meios di
viliM PELO COKiREIQ, em cana fechada —
syniptoiiias ou manifeitaçõca da moléstia.— c
sposla; que receberão ua volta do Correio. Lanas
SIVEIS — Caixa do Correio, u_5

A todos
os que sof-
frem de
qualquer
molciiia es-
ta socieda-
d e envia-

curar-se. E.\T-
nume, morada,

sello para a re-
aos 1XVI-

SE.IN_I_P-R._E__
BuninsMimiM

1 .* .i_*____Tr_Y_TvivP¦&ii\Z-^'x-&e;!?ÁmK*^^

Saldos de artigo de inferno
eco

"í. I.>.'I>I.M-SI* tres machinas pboto-- fr£XD-)M-SG lindos enxertos de; Xp.XDRM-SIv diversas ferramentas
V graphicãs, no estado, por clr.cr.cn-1 y' laranjeiras dc todas as qualidades V para carpinteiro, um sarsenio de

Ia mil réis; n.i rua llurüo dc -l»-J;a ,ssoo o .pc, e outras arvores íru- '¦ íerro, na rua 1'adrc Mlguelmo 11. 24.
n. 162. (R 4987) 2"-| tlfera» pof preço muito barato; n.| (5427 ]) O
——¦,"¦;„• ~i : 1 rua' Salvador 1'ires. 40. estação ile ¦t<j--«/^__»-r_n_w_-_»__nri_I____-
\/*i:N.iI--.I- um cate caneca e bote-, .^ 0\ Sa]ltos_ (53g!j J) O

> quim. o melhor da capital, ou ¦"}¦]_, TPH_DA__C.? quim, o in-iu.i "rt v t..u,u, v.» »« i _j
miltc-íc sócio: informações na praia .-*T,EN'.n.R-SE uma quitanda, na rua
de liptafofo 4-.4. casa Sereia. |,\ i.xa,iJock _obo m. 124; trata-sc na

I44S.I O) *. 1 —mesnía casa. (3*1; J) o

A. salvaç&o dos Bezerros \ Y« 7™™^<>V
A "FONTE LIMPA" Anna Barbosa n. _", IMeyer.

f^V»-»-». „. ,. . Ml* •
E o unico remédio veterinário que

para liar*
na rua

' — Jímretanto é necessário que lhe diga..,
_- Depoíí! Depoi. me explicara w<io...

1 t- '

Vu 47 .) o

cura a diarrhéa destes, e desinfecta os! "ITKXDI.. 1. um .superior pian.o.sran-
intestinos do gado vaceum. - Deposita- > ^ Í""%{0' aTZ^Í^-ÒíZVT_i *._ j j /. il_ y r» tem banco. IYfço uc ftCt*a.Mo o_o5-nr.o,
nos no Rio: Alfredo de Carvalho _ C. ',™ 

rl,™.,.:.,.„i,r;i;a Corrêa n. _6, lar-
K. 1* de Mil-SO, IO. 1 go do Machado. JS4-6 J) O

TRÁS. 
ASSAM-SE

de gello bem localisadós, ven.
doi- depo-ilo

— ... „v.. ,.^m íocálisadós, vei
dendo dc inverno aso kilos e dc t.
rão 45Ü a 50.; vende-se por se Achar
doente e retirar-se para Europa; rua
N, Senhora dc Copacabana n, 570.

(5175 P) -R

GRANDES
WW»_-____----l_«WÍ*W,M«^^

ARMAZÉNS
_iMaHHiiaaiH________-r____-____r.'_'--..... _)f.__-_a_a_l_a-i _¦_¦>•'

DE PARIS
|C___,__.'_-__-iF--lC__

rpRASPASSA-SE uma ilntutaria em
X bom ponto, ía.er.do bom nego.
00i i nu do LíiTradio ». (süjj l')N

21 -23 Largo de
S. Francisco de Paula
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CORREIO Í)A SíAOTÂ ¦*- Eomfcjgp; ;29 dc Outubro dc 19ifl U

porque não visita V. Ex* a nossa casa?.»
iTemos muito prazer de lhe mofttrafl -

P lindo sortimento.'die Caveis, <pe vendemos ~7~~ '
A prestações, e assim poderá V*. Ex*. Mobílíar

Sna Casa- com gosto e grande economia-
&_$ DA1 KLFANDEG&K. ih. M_<_tr MARTINS MALHEIRO & C.

rpUASPASSA-SE tim botequim e
X bilhares, tudo novo, a razão e

o dono ter outro em Petropolis e
não poder estar testai jara. inforv
inações, rua da Misericórdia n. s8.
eoin sáires de Azevedoi (5o8oP)-J«

BICY«CLETTE 
— Vendei umai«bonita e perfeita, por 60$, está

pintada de novo,, e wm pneus. no.
vos. Negocio. urgen»--_inilio; 7i>rua Ferreira Vianna-rsCattete1%SS4J' 3) 5

(Traspassa-se ™t!?&íl
irml.ro, completamente mobilado e
dividido em escriptorios, que estão
ledos alugados, dando os, .alugueis
iiar» pagar a renda do mesmo," fican*
.Io de graça para o alugatario, sala
.lc espcía, quarto, sala de jantar, có-
!«., cozinha, dispensa e área. A sala
de jantar c espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e accessorios.de massagens . e
ciiibollivaincnto do rosto, eusinando-se
a trabalhar com as niacilinas e outros
misteres deste gênero. Motiva este
t raspasse o dono retirar-se desta ca-
s.ital. Cartas a Kstrolla. neste escri.
!itorio. (C'67 P) J

mRASPASSA'SE um botequim e
L comidos frias, fazendo bom nc-

¦¦ócio; para informações á rua de São-
Jorge 11. 5, até ás 12 horas, com o
sr. Darip. (5--09 P) M

mRASPASSA-SE uma boa c bonita
«X casa que está preparada para
ol.rir pensão, visto ter . tudo .para
esse fim; travessa Marquez do- Pa-
¦raná 11. 3, esquina d» rua Senador
Vergueiro. (5064 P) M

QOMPRA-SE 
machii_", de-,ponto a

jóur; rua. da Garjoca.n. 49, 1?
andar'," -* ' ""(5557 S) S

CHALHT, 
>comp!eta'mente indepent*

dente, com ori sem mobilia, para
um catai eom creança"'ou para dois
moços. JJanlio quente c frio; mesa de
primeira, ordem; rua das Laranjeiras
346. Tel. Central 5681. (5330 S) K

qiRASPASSA-SE toa e bem con.
X ccituada caisa de pensão, tem ma-
giulico e situada em um dos mclho*
res pontos dcstii capital. Informações
com o sr. Souza, armazém Colombo,
jiraça José dc Alencar, das 8 ás 10
«horas. (4164 D S

flORTINAS, tapetes, pintu
V>" óleo, moveis e de escri
compra e tombem encaixota para mu-
dança, J. J. Martins; rua da Allanj

ras a
escriptorio,

dega n. 124. (3620 S) S

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen*

to 2$. Ourives n. 60  Pape-
laria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

CONSTRUCÇOES, 
pequenos repa

ros e pinturas dc prédios; pre-
ços módicos; com o construetor Mi-

BINHEIRO, 
quem prtcUar 10b hy*' pothecas, s6 negócios sérios; rua

Buenoa Airei n, 198, antiga rua do
iBoapioio. (m S) S

DINHEIRO 
«ob hypotbecas de.

prédios a juros convençionaes,
com rapidez; rua do Hospicio 126,
(cartório), com Patrocínio. (5=°oSJ

TMPQTENCIA _ Cura-se com as
X. garrafal de "catuába," remédio ve*
getal. Encontra-se na rua de Santo
Cbristo n. 99, . (3737 9) R

ENCARREGA-SE 
de fazer eseriptas

avulsas em. hotéis, restaurants,
casas commerciacs f todo qualquer
ramo de negocio. Mensalidades mo-
dicas, Acceita chamadps para \V.
Lopes; V. de Inhaúma 76, 2" andar.

(5177 S) R

LAVANDERIA 
Modelo,.ha só uma,

e é a unioa que lava e engom*
ma toda a rompa, tanto de homem
como de senhora o casa, com espe*
ciatidade de luxo, com a máxima
perfeição, «era o perigo de contagio;
manda buscar e levar a domicilio.
Telephone Sul 570. '• (2398 S) M

EXPLICADOR 
particular, formado.

— Para concursos e exames. Lon-
ga pratica,, pieço módico; Ceneril
Caldwcll n. 210, sobrado. (J147 S)R

ESPIR.TISMO 
_ Consultas, gra-

. tis e sobre todos os assumptos,
por correspondência, com $200 de

«aello para resposta — Acre 6o.
508& S) J

EMPRESTA-SE 
dinheiro sob hypo.

Checas de prédios em, boas con*

MODISTA 
hábil, faz vestidos por

qualquer figurino, costumes tail-
le;.r e todettes, por preços módicos,
l'ala inglez e portuguez; rua Mar.
rloriano Peixoto 42. ' (4821 S) J

MACUINA 
Singer, para. coser e

! bordar, coirlpra-se de partictilur,
na rua liarão de Ubá 108. (30:4 S)J

mitASPASSA-SE.. um armazém dc
_ seccos e molhados, fazendo re-'pilar negocio, ponto de muito futil-

ro; para informações, com o sr. rcr-
mandes Sampaio & C.'; roa do Ro-
sario 11. 172, armazém. '(5'93-K) «

A LANTERNA
AMANHA

ACHADOS E PERDIDOS

chalski; Uruguayana n. 8. Teleph. dições, na rua de S. José n. 44.
533O, Cent. (4409S) Ri '3<>-r S) S

Boa opportunidade para as possoas intoliigentcs e
activas. So V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem c audácia, boa
voz, -olhar magnético o uttraento, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser— -'feliz em amores o em relações de

: toda a espécie, escreva-me inime-
diatamenie, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-

DEAS BE CEVAR, onde conhocereis as virtudes das
maravilhosas Fedras de Cevnr, recebidas da índia.
Escreva para : Si. Aiitstoteles Itália — Buft Senhor
dos Passos u. 98, soI)i*udo — Caixa do Correio
60_, Bio.

EM 
caaa de familia dá-se boa pçn-

são a domicilio, com todo asseio,
por -l»«ço módico; rua Pcrreira tle
Almeida 104, .Praça. da. Bandeira.

(S 4744) J«

MASSAGENS 
electricas a 2$. «se-

nhora habilitada, applica só cm
senhoras; Avenida Rio Branco 9, 20.
Acceita chamados a domicilio, pelo
mesmo preço, Tel. 3178. (S061S) S

.1MTMK. Clara Coudefc — Manicura,
ItJ. pedicura, masragista diplomada;
rua S. aemente n. 105. Tel. 1279.
Sul. Vae a domicilio. Só ás „n!io-
ras. • (2644 S) It

/"lAMUEI-LO & C.«; rua Luiz de
_• Camões n. 36. Pcrdcu-se a cau'

u-Ia 11. 57.829, desta oasa;. as provi-¦lencias estão dada«s. (5193 0) S

^lAMPELEO & C»; rua. Luiz dc
\J Camões n. 36, Pcrdcu-se a cau-
tela 11. 59.448 desta casa; as provi-
dencias estão dadas, (5341 Q) R

GRAUS

COMPRA-SE 
borraclta usada de

câmaras de ar, 1», i$ooo e reta*
lhos, Ia, $600, na. rua da Alfândega
n. 176. (5124 S) Jí

TvlAS. _ MOVSÉS; 14, rtia Bar-
XJ bara AJvarona», «4. Perdeu-se
11 cautela n. 71.000, desta oasa,

(5386 Q) R

C1RATIFICA-SE 
o ohauffeur que

J entregar nesta folha, ura frasco
¦le alluininio, com as iniciacs E. S.
il". S., que ficou esquecido no auto,
o qual ignoramos o numero.

(5170 Q) M

«TJKRDEU-SE a cautela de numero
I. 130.470, da casa de penhores de¦.iitimavãcs & Sansevetino; rua Ale--.aiiilrc Hcrculano n. 5 e Luiz de Ca*

mões 11. 1 A. (5186 Q) R

HENRY 
& Armando; rua Luiz dc

Camões 45 e 47. Pcrdcu-se a
cautela ri. 175.799, desta ca«sa.

(4991 0) B

PERDEU-SE 
a caderneta da Cai-

xa Econômica desta capital, n.
B2I.373, da 3" série, (42S6 Q) J

PERDERAM-SE 
cinco apcllccs di:

11111 conto de réis cada uma, de
¦is. 33.947 n 33.951, uidíormisadas,
«lc juros de 50]0 «o anno,, pertencen-
«es ao menor Armando, filha da fi-
nada Judith de Magalhães Godoy c de
Armando Augusto dc Godoy. — Uio
<le Janeiro, 19 de outubro de 1916—
Armando Augusto de Godoy. . (Q)

Uma

COLLETES 
DE SENHORA SOO

MEDIDA a 12"? — Mine. Mane
Lemos, colleteira diplomada pela Aca-
demia de. Paris e com casa em Pa-
ris, montou seu atelier í ruai da As-
¦Kinbléa 35, Io andar, (105 S) J«

CHAPÉOS 
dc luto, palha, velludo,

ou seda, a 10$, 14$, 18$ e 20$;
retorraa« e tinge e ensina em pouco
tempo a fazer chapéos por qualquer
figurino; preços módicos; mlle He-
Iene; rua irei Caneca 342, (5005 S)R

COMPRAhSE 
qualquer quantidade

de Jóias velhas, com au sem pe-
dras de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n, 37. Joallie.
ria« Valentiin, Teleph. 994, Central.

(4137 S) B

r-OSTUIMüIUAS — Precisa-se
^pnra camisas do homem, na
Fabrica Amazona,, rua dn Ga-
rioca 77. (M 5071) D

liOVEIS usados Compram-se
MC 

....
mobiliários completos, avulsos,

objectos dc nrte, antigüidades, etc,
nu Senador Dantas 11. 45, terreo—
E. Ribeiro. (2116 S) S

«ÜSTITUTO DE
PHYSIQTHERAPIA

TABELLA
DE PREÇOS 11
'Massagens, 2% a. . . 6$ooo ¦« ~,
'Banhos de Luz. «5$5oo

estabelecimento moderno o único no Brasil para tra-
tamento- garantido do qnnsi todas aa. moléstias
chronicas e aguda» —sem medicamentos internos.

Adthifltisnti». e suas mani-
festações (rheitmatísnjo, eeze-
mas, sciaittica, (rctya, arèas do
Figado ç Rins) ;«Inflammaçfio
dos Rins (ncphritcs) Obesi-
dade,. Diabetes, Impaludismo,
ArÜ-mia, Lj-inipliaijisniol, .Arte-
tiosoleroáo, 'GrjW* ConáUi-

poções, «Moléstias, do systema
nervoso (Neurastenia, esgota-
ménto, Hysliccisma, , falta de
memória, indolência etc.) .
Perturbações da menstruação,
AsÜinia e bronchites rebeldes,
Enxaquecas, Dysgepsia, Dores
gástricas. Prisão de ventlrte,
Rheumatiismo e todas as ,111o-
lestias do Uslomago, dos In-
teatinos, do. iKgado,- ido San-
Bjie e imiitas outras são ei-
ftoazntente curadas pelos

iBanlios de Vaipor. . »¦ 4$ooo
IDtiehas, 2$ooo a. . »
Barthor Sttlfurosos; .
Banhos Carbogazozos •¦
Banhos dc Iodo. . .
Banhos Heiòn. , . .•
iBánhoa de- (Ox>'ãanio.
Banhos Quentes, . .

tE outros de 2$ooo a.

3$ooo
3$ooo-
4$ooo
4?ooo
3S000
5$S00-
i?500
S$ooo

DENTISTA
B. Baldas V*i Planckensteln

Esp. em obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extracções. com*
'* tamente scm« dôr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preço»
reduzidos. Garante todo. e qual-
quer trabalho e acceita pagamen-
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só

i.| aí.! ás 3 horas. Kua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

ESÍPIUITA 
sonmambulo —Aos que

soffrcm — Uccemchegado da
•America do Norte, aolia-se aqui o
mais notável dos esoteristas, que
laiurcado pelo acerto dè seus extra-
.ordinários trabalhos, faz com muita
precisão, o "horóscopo" ; de qualquer
pessoa,-bem assim o "diagnostico' e
o "prognostico" sobre qualquer sol-
frimento; physico ou moral. Quem de
seus traliallios precisar, annuncie ou
<kixe carta na posta restante desta
folha,, a. — Jhon Taylor. (5321 S) R

ESCADA 
— Vende-se, barato, uma

• de- peroba e do volta. Um fogão
pequeno e um portão de ferro, tudo
em bom estado; á rua Paula l«reitas
n. 60. Copacabana (R 4694) S

IJ-RÀNCEZ 
— tições particulares,

: desde 10$ por mez. GAT.UGHA*
PHIA em« ia lições, unico metliodo;
primeira; lição grátis. Trata-se das 2
ás 3 c- das 7 ás 71|2 da larue, na
avenida Rio Branco 11. ní 2° and.

(5540 S) S

Esterilidade
Koiirastlienia,

Espermatorrliéa.
Cura cortai radical o rápida
Clinica electro-uicdica, éspe*
ciai do
Dr.Caetan* Jovine

das Faculdades dc Medicina
de Nanolcs e Uio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Iitirgo da Carioca 11. 10
sobrado

As asrignaturas têm descon-
,to de 10, 20 e 30 por oento.

Banhos de--Inz -— Duchas— Bunlios/_e vapor —
Mussagons — Gymnasticas — Banho» medlcinacs:
Sulfuiflsos ^— Carhogazosos — de O.vjgpnio «— de
Iodo — de Amido, etc.

Procurais tsemlpre evitar os remédios internos que
quando «mal receitados arruinam vosso organismo. Çtirae-
Vos pelos meios physicos que em qualqircr moléstia só pro-
ultizem «resuStados benéficos. Os Banhos Madicinaes, podem
•ser tomados em casa. Vendem-se Banheiras e apparelhos
para Banhos dc Luz e de Vapor e enviam-ae Baiíhos para
o interior. Qualquer pesãoa «pódu se tratar jio Instituto
gaslaindo apenas $800 ipor dia.

AVENIDA GOMES FREIRE, 99
Telephone 1302, G. —*— BIO BE JANE1BO
Ivnviam-se graí.is um livro com expKcaçõe*, Iphofograiplijfcas,

etc- luandando-nos soo réis cm sello
Consultas diariamente das o ás u e das 4 ás (í lioras

Diiieator medico — DB. AX.MBAL VARÕES

ENTISTA a 2$ooo mensaes para
 obturação a granito, platina,

curativos desde o primeiro dia, Tra*
balhcaa de chapa; coroas, pivot, etc
por preços mínimo» e trabalhos ga*
rantiilos, na Auxiliadora Medica, ua
rua dos Andradas n. 85, sobrado,
esquina da rua. General Câmara, te-
lephone, Norte 3157. (138' S) J

ENTISTA _ M. l.opcs, cinir*
gião dentista', dá consultas dás

7 ás 12, á rua V. da Pátria 11. .ijfl.
Preços módicos. (55»1 S) S

torra chronicas e
rt« entes.
Quereis fi*
car r adical*

mente curado em _ poucos dias?
Procurae informações., com o sr.
Feijó, que- gratuitamente ->s oi fe»
rece, não conhecendo caso ne-
nhum negativo; rua Theophilo
Ottoni 167. 3"S" J

Ser Bella

AOS 
Dentistas _ Vende-se um

gabinete dentário, completamente
novo: trata-se com Ferreira, á rua
da Alfândega n. 132. (4952 S) R

PARTE IRAS
__ Ji ¦n*P_^__ e moléstias
_**JSfl I US «le o¦ •"¦¦ ¦ *f.S*« or. h. dt;
ANDRADA cura corrimentos. liemor-
rliagias e suspensões; de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos indi-
cados. fazendo apparecer o iucoimuo.
do sem provocar Iiemorrnaeia. tendo
como enfermeira nime. JOSliPIIINAOAUIÍINDOi partcira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes em pensão. Consultório e resi-
delicia: rna do I«avradio n. iit, so.
brado. (814 J)

Creme de Bel-
leza "Oriental",
unico sem ri-
vai, para man-

ter a. epiderme cm perfeito esta-
do de hygiene e belleza e pelas
suas qualidads emolientes e re-
írigerantes e embranquece * as-
setina, a ctttis, dando-lhe a _tran3;
parencia da juventude. Não é
gorduroso, é o melhor para mas-
sagens e faz adhcrir o pó de ar*
roz, tornando-o completamente in
visível, 3$ooo; pelo Correio, réis
3$30o, Vende-se nas perfumadas
e pliarmacias. Deposito: Perfil*
ihária I.opes, Uruguayana, 44,
Rio. Mediante um sello dc 100
réis, enviamos o catalogo de Co»*
selhos de Belleza. A 7891

—Cura
resíria-

dos,
constipações com febre; bronchites e
asllinia, Preço i$ooo. Deposito: l'«iar-
macia Rodrigues, rua llarecli.it \~\o-
riano 11. 99. (j?54 S) R

PENSÃO 
MONTEIRO — W a

melhor no gênero e tambem for-
nece a DOMICILIO; Kosario, 105,
i" andar. (1G0 S) 11

PONTO 
ajour,. dçsile. 200 réis; rua

7 de Setembro n. 93, i" andar.
(3018 S) J

w

MME; 
THOMPSON — SeconcI-

li-ações cm 8 dias, responsos,
casamentos difficeis, etc. Encarrega*
sc de trabalhos para os Estados.
1'agamento no fim. Consultas gra-lis. Máxima reícrva e seriedade; 73,rua Maurity—Mangue. Ao lado da
antiga Comp." do Gaz. (4139 S) S

MODISTA 
com «um filho moço,

deseja alugar os fundos dc uma
casa nó centro, com 2 quartos, até
o fim do mez; resposta a K. 1'.,
neste jornal, (5219 S) J

MOBÍLIA 
para noivos — Vcndc-se

uma rica mobilia completa, para
sala dc jantar, quasi nova, á rua N,
S. de Copacabana 11. 53 — Leme.
Trata-se a qualquer hora. (5401 S) J

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitárias é o

AMDROSIL
Vidro t$soo — Dep. Andradas, 43

e S. José, 51.

Cura radicalmente a queda do cabello, destroe
a caspa, evita: o embranqueci mento e faz nascer
novos cabellòs - VIDKO 49000.

Vende-se nas Perfumariao o Drogarias^ —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & G.

CARTOMANTE 
c faz qualquer tra*

balho para o bem, não usar de
cerimonias em. falar no que deseja-
res e trata de feridas clirouieas e
outras doenças; rna Oliveira n. 38,
fundos da captlla do Amparo —Cas-
cadttra, (2904 S) J

€A0 
DE VIGIA — Vende-se um

grande, novo, por preço. tle oc-
casião; Passagem «194 — Botafogo.

(54SO S) J

JJil':.RDl;.U-9E 
a cautela n. 30.910,

. ilo Monte de Soccorro. Çs____J

DIVERSOS
AQUBGEDOR

lAi
Compra-se um,

para bainhei ro, em bom estado,
(iilorniações para telephone 2.35o,
Sul. (4992 S) 11

AUTOS 
BENZ — O unico óleo

para sua lttbriíicàção, é o Rub)'
E. Únicos depositários J, M. Sam-
paio .«¦ C"; rua. do Hospício 112.

(4417 S) R

ARTIGOS 
PARA CHAPÉOS. DE

SENHORA E NOVIDADES -
.1. I.obo & Ca., Importadores, rua
do Ilospicio 11. 129, Rio de Janeiro,
Aos srs. negociantes c modistas do
interior, rciiiettcromos qualquer en
coiimicndat- (2C38ÍB) j

FIXADOR dc piano — Boa liar-
 iuonia, mata os bichos sc os ti-

ver c pequenos reparos, tudo 10$, uo
Café Guarany, tclcpli. 4191. Gcnttal.

CAMISAS 
e ceroulas sob-medidi;

rua da Carioca n. 52. (5130 S) S

Dnrmitnrín — p•,-cis••"•s,- com"
mão, que tenha psyché (7 peças).
Offertiis, com o preço, cm carta,
para a caixa postal 1371. Pagamen-
to iinniccliato. (S)

¦___¦ _B

só

I?<XCEI.LENTES 
aposentos com

linonsão. Casa cm situação ma-
gnifica e coníortavcis installações pa-
ra cavalheiros e casaes. Rua das La*
ranjeiras, 346. Tel. 5681 C. It 4602

T^STOMAGO — Cura rápida e cer-
J_ ta de qualquer mal do estorna*
go ou intestinos, ua "Flora Brasil":
largo do Rosário n. 3- (54«J-S> J

EM 
casa muito discreta, trhièa-sc

uma boa «sala por mez ouoconio
se combinar. Cartas a esta folha, a
S. I. 30. (542' S) J

IJUNADOS 
— Eloros imitação bis-' cuit; vendem-sc coroas, cruzes,

de plantas c trepadeiras dc todo o
preço; na rima do Cattete 289, sob.

(5°.1* S) J

lpAf.Ll.NHA9 tle raça

A
1 VVISO nos srs. membros do Cen.
_Y tro Administrativo _ Campo dos
Cardosos; qtie sc reunirá cm assem-
liléa ordinária, o 29 do corrente, na
síile provisória, ás 19 horas — A.
Carvalho- (S.»9d S)

A LGUKM que, nicítno imra exa-
i\ mes c concursos, tcnlia pre??a
dc saber portug., franc, aritlmi., ai*
gebra, s-coaf., iii-st., etc, tem á rua
Assembléa 79. 2", pratico, mclliodi-
co enérgico e sério prof. l'r«?ços
mensaes por tudo: Iodos 05 dia»,
.l««5; menos dias 20$ c 10$. Nao c
curto. (53*6^) K

"|?|INHEIRO cmprestnse
Ls dc 8»;»

juros
coinormc lo-

gar. Cartas para A." M. R., neste
jornal. (4445 S) J

DINHEIRO 
sob liypolhccM. mer-

cadorias juros c caução dc apo-
[ices-; L. Moura, Kosario 170.

(5431 S) J

DINHEIRO 
«sob liypolhccas dc

predios c terrenos, juros modi-
cos. Emi.rcstiinos a herdeiros cm
inventários. Descontos de juros de
apólices, acções. alugueis mesmo dc
menores ou usofruto co m o corredor
E. Ferreira, rua do Rosário 114. la-
bellião, (44G2 b) J

__ de raça — Uma
pessoa que se retira desta ca;it-

tal, vende um grande lote cie, galli-
nlias. c gallos dan raças Orplilgtòn
prelo, Orpingtou amarello, Wyanilot-
te branco, Wyandottc prateado, Ply*
tnouth llock, Cavijó e Lcslioriic, n
preços de oceasião. Tambem vende
pintos dessas raças a i?ooo cada um,
c ovos a 6$ o duzía; para ver c tra*
tar,- na rua Desembargador lztdro
il. 8r. Fabrica das Chitas.

(521S S) J

OBY 
o Orobó fresco, Pcmba e

Pimenta da Costa c figas de ma*
deira de diversos tamanhos, vendem-
sc na casa de beiras c plantas mc-
diciiiúcs, na rua Senador Euzebio n.
210, praça 11 dc Junho. (3037 S) R

UARTO — Decentemente molii-
lado,, precisa-se,, nas limmedia*

ções: Lapa, Gloria, praia do Hussell
até 60$, prefere-se cm casa de seníio-
ra só. Carla a Lucy PnrauaguO.
nesta redacção. fira: (S5Õ1 S) S

—1 _—,

QUARTO 
— Alugii-sè um mobila*

do cm casa de (familia, para um
ca«sal, dando uma pensão, do Meycr
a S\ Francisco. Cartas a F. 110 cs.
eriptorio desta folha. (5400 S) J

TJEPRESENTAÇõES. ...\ccei.
J-1'tum-so do qualquer iniliis-
triài fiwiiiitlp.so. tpda a i«:o|)a-
Riindn. 

' Carmo, 'rua Rosário
89, dns 10 ás 5. T. 2856, N.

.; (J' 3000) S

A LANTERNA
AMAIíHA

I»Èf;OGIOS 
c despertadores com-

w«pia. e concerta n ?s. 2$. 3?. etc,
na casa ide gramòphoncs ar. Uru*
guayana 135. officina de relojooiro—
Augusto Reimão. (42S2 S) J
»*-'•-¦

UM 
rapar brasileiro, cora bastan-

te pratica de criação de todas
as c-pcoies, assim comk) .plantações
em geral, pois que, esteve durante
muitos annos empregado en; varias
faaendas do sul e da Republica Ori-
cutal, deseja collocação numa fazen-
da como administrador ou encarre-
gado de qualquer desses serviços.
(Jlacm precisar, cartas por favor a
caixa postal, '1S75, a A. S. Lou-
rciro. (5440 S) .1

TTM moço de fina educação, alie-
_ mão, proc. pequeno quarto mo-

bit. cm casa de famil. dist. c soce.
gada, no Cattcte. Cartas, indic. pre-
çm, para M. O. It.; Jornal do BrB*
sil. (5414 S) J

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
ALUGAM-SE 

2 optiinos quatros
novos, a preço barato, casa dc fa-

milia. Rua da Constituição 36, «ob.
(5573 1'.)

Mine.
Francisca

Reis, dipl»
mada pela
E. de M.

de' Boston, faz (ipparecer a menstrua-
ção por processo scientifico c sem
dor; trabalhos garantidos c preço»
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
ní no. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 45O

PARTEIRA Mme. Maria
Joscnba, di-
plomada pela

Faculdade de Medicina de Mailrid.
trata de todas as doenças das senho-
ras c faz apparecer o incommodo, por
processo fcientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saúde, tra-
líalhos garantidos c pregos 00 nlcntt-
ce de todos, Avenida Comes freire
n, 77, teíeplionc n. 3612, Central, con*
sultas grátis. Em frente ao theatro
Republica. (1721 S)

nKI
Sua cura radical pelo Ilan-

, senicida Uma, — Para informa-
I cões, diriuir.se nos srs. Araujo• Frcilas & C. Ourives 8S, Rio

I de Janeiro, ou ao inventor.
jMaitoel Kernamlei Uma. icit-
dente cm S. João XépomúitenoJ
E. de Minas — Brasil. Aprc-

_, senta prova «cientifica da vir-
tude curativa do preparado.
que extermina por completo o
baciKo de Hanscii.

Electricidàde TcíSEK
força e luz, Attende qualquer chama"
do; H. Teixeira. Telephone Central,
5535. Pedro Américo 11. So. Cattete.

(q; S) S«

CtMAURLA

rUfllHEJS
Florea branoáa

(loucorrliéa)
Curam-se radicalmente cm

poucos dias com o XAUOUE
li AS PÍLULAS DE mati-
CO FIÍRRUGIXÜSO.

\'ende-se iihicanientc ii.v
phannacia BRA CANTINA,
rua da Uruguayana n. 105.

Com •- 'há' darthros, cmpin*
jAltQn -*ens' «"em'is'
lUlIflU' fr'eil'as'' sarnas,iwiimw «jfotocjas, etc,

d e s a p parecem
fácil e completamente com o
DERMICURA. (Não è pomada).
Vende-se cm todas as drogarias
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Norte, 3265. Preço
2$000.

Casamentos

,i 1.UGA-SE um bom quarto pnr'i_2:.$, cm casa-'de familia, com scr-,
ventra na Casa toda, área i>ara lavar;
ia rua. lJarão de. S. Fclix.11. 203. sob.

(5363 E) S

AI.UC.AM-SK 
bons quartos e salas,

com penso, a casaes o cavalheiros,
banhos quentes c frios,..preços modi*
cos; para ver c tratar na rua da I.a-
pa n. 35. (5571 ")

PARTEIRA-p^S^
—Com longa pratica, trata de moles-
lias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido c garantido, Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 103. Tcl. 4428, Norte.

(J 152)

ODR. 
ERNESTO GARCEZ avisa

aos seus amigos políticos c clien-
tes. que mudou o seu escriptorio para
o largo de S. Francisco de Panda n.
44; teleph. 374. Norte. (3082 S) J

OURO, 
prata, christof.03 c mais

metacs (inos, em. obra, mesmo
usados, compra-se na joalheria Ando-
rinbas, rua Uruguayana 164.

(4.56 S) S

IJRECISA-SE 
de um bom quarto

. com ou eem mobilia, independeu-
te, cm casa dc familia, preferindo-íc
nas nus da AsscmWua, Carioca, Sete
de Setembro,. Uruguayana ou Aveni-
ca; deixar carta na redacção com as
iniciacs A, S. (4954 S) lt

ACU ADASYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to*
das as manifestações; Rlicuinaiismo, Eczemas, Ulceras,
UJninorcs, Eacrofulas, Dores musculares c ósseas. Do-
res de cabeça 110dumas, Ulceras do Estômago, etc,
ee consegue com 

LÜETYL

Fodcroso ontisy-
pliilitico. Elimi-

nacipr. das iiuçu-
rezis. c, micróbios
do '«Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como- interna (dos
Pulmões, Coração,
etc,.) Peçam prós-
peclos. Vende-se
nas boai pharma*
cias. Preço. 5$.
Deposito Geral :
Avenida Comes
Freire, 99, _•
12»! C.

ALUGA-SE 
a dentistas, modistas,

ou cavalheiros, uma optimá sala dc
frente, nova, a preço «niodica. Rua
M. Floriano 71, sob. (5572 E)

ura quarto mobilado,
sem penso, a cavalheiros

de tratamento. Av. Passos 40, sob.,
casa dc familia. (5504 E) S
AI.UC-A-SEcom ou sc

ALUGA-SE 
uma boa sala dc frente,

" "" .-«

Parteira Mme. Bar-
•n<.n Com pratica da Ma-
1USÜ ternidade, trata das
moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parturientes em
pensão e attende A chamados á
pensão e attende a chamados
a qualquer hora. Rua General
CaMwcll numero 1*23. (1783 J

SENHORASPartos. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
suas consc-

quencias, dos
corrimentos, ,

das eólicas utero-ovarianas e das regras
irregulares e prolompdas. Asscinblça,
54. das 12 ás 18. Serviço do dr. íV..i'í>
Magalhães. Tolcp. 1000. Cent. (R 9244"~~Ã 1ANTERNÃ-"

AMANHA «

t r ata-se
çom bre-
vida de,
m e s 111 o

sem certidões, civil, 25$. e re''"
gioso, 20$, cm 24 horas na forma
da- lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Scliegue, ú rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Attcndein-sç a chama*
dos a qualquer hora. Telephone
n. 4.542, Central. — N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa
peis nesta cas? não '-rão o in-
commodo de ir á policia; não sc
coufiindam — 32. !____"

DOBnCãS Ouragnrantldn
_g' o rápida do

garganta osíena
narlZ (fctldez do nariz)

OUVidOS. processo inlcira-
boca mento novo.
DR. EURICO DK LEMOS

professor livre dessa especialidade
ria Faculdade. de Medicina do ltio,
dc Janeiro. Consultório, rui da
Assembléa, 63. sobr..do, das 12 áo
6 da tarde. (R 5333

DOENÇAS D!T APPARtLHO D!-
tBlin »SRNA REI-
UnCI) DR. RENATO¦WW" 

DE SOUZA LO-
PES, docente na Fa»
ookSadem Exames pe-
los ralos X, do esto»
mago,.Intestinos, co-
ração, pulmões, etc»
Oura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
ás 4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-bresàs 12 horas. (Ü9i

O uso c«iiv
stante da li'**
anatògçnoi de

Alfredo de Carvalho, cai u:ii_ calii
ás refeiçõesj cm cuja coinpo3Íç3o en-
traiu a quina, kola. coca. laoto-pluu-
phato do cal, pepsiiin paiicreatina
diastasc. c Blyecriiia «í n melhor ga*
rnntia â vida do feto « da mulher
cravida, noij o _ Hemátogcuo!, alnn
dtj poderoso tônico ú digestivo, ven-
de-se cm todas as pliarmacias c dro-
gárias do Kio.c tdo3 Kstados. l")e;io-
sito: ío, Him Primeiro da Março.

Dr. Eâ MífBilles-
Doenças internas, creanças. Vias urV
narias — ApparcSios;* microscópicos, ,
clectricos, dc iltitmtiiação para exa-
mes c tratamento das. doenças; urc-
t.hra, Uexiga, rins, recto, intc**tinoi.
cstóiiíagõ ete. -- Trat. rápido da go.
norrhéa, syphilis, hydroccle. Appl.:
Go6 e 9t.( 

*— 
Ií. Scir de Setembro

p6, das ,t ás 6—Had, Lobo 458, Tcl,
1294, Villa.

bem mobilada, com entrada mdc-
pendente, em casa do família; na tra-
vessa Xfuratori, 22. (4531 •!'•) S

«Professores e professoras

mi ABI NA Tintura ideal
VULUIUlin, garantida, para
restilttir ao cabello a sua côr, ori-
ginal píeta 011 castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, .mais 2$.
Doposito rrci-al rua 7 de Sctcm-
bro n. 127. R. KANITZ.

COLLEOIO 
"HELIOS" — Rua

Souza Franco, 143 — V. Isabel;
Iini Prepara- cnm segurança para o Pe*

Y°-! dro II, tem curso especial, lis 3.30

X «RUCISA-sc alugar dois quartos
_. «sem mobilia, para duas mocas.
Prcfcrc-sc casa que tenha telephone.
Nas ruas Silva Manoel, Muratori,
Riacliuelo ou proximidades; Kespos*
ta a este jornal, a K. M. S

T>RECISA-SE de uma sala de freu-
J te, até 100$, nas immediaçücs das
«scsTiiiiilcs ruas: S. José, Chile, Ro-
drii:o Silva, Assembléa, Sete Sctcm-
bro. Dirijir-sc a rua dc S. José 84,
1" andar, de 1 hora da larde em
deante. (4923 S) J

PRECISA-SE cm casa dc familia
decente, sein creanças c sem ou-

tros inquilinos, de um ou dois com-
modos, com direito a cozinha- c no

.centro da cidade, para cafal sem ;.|i-' lhos. Cultas nesta redacção, a L; I..
(So(i; E) M

GKAMOPIIONES 
E CHAPAS -

Trocam-se de $300 a 2$. Vendem-
¦se de $500 n 3$. C0111pram.se usa-
das. Conccrlam-sc gr.imophones e
vcudem-se a 20$, 25$. Compram-se;
rua uruguayana'-' 135. (4620 S) J

 — Fazem-se de
predios na cidade c subúrbios,

em 5 dias; M. Vieira, rua da Qui*
landa n. 50- 1, andar.c.-(5030S) S

TTVPOTHECAS

PIANOS 
— Afinam-se por 6$ e

concertam-se por preços líaralls*
si mos'; recebe chamados á rua -iò
Hospicio 109, loja, papelaria Tcixci*
ra, próximo á rua dos Andradas.' 

(4287 S) J

PARA 
uma «senhora com um filho

menor, prcci-Sa-sc de um com-
modo arcjãdò até 20$. 'cm casa dc
senhora só ou casal decente. Carta
ao Correio dc Obras do Torto, -a D.
Amélia, bondes de $100 ou centro da
cidade. (5214 S) .1

hypothccacas, a
.__  .'"lc; rua Uru-
guayana".), coni Theodoro. (3*n5 S) UDINHEIRO 

sob ..,,
juros-dc o e i2/]c; rua Uru-

\I.

AL'M 
RAPAZ solteiro, aluga-se

!cm casa do máximo asseio, um
bnni (iir.irto, independente c casa de
duas pessoas; rua do Mattoso 21;,
«..Irado, próximo a Iladdock l.olio.

(4M7 S) b

í.rC.A-SK. «lucro dizer: o Pazar
illaça fez contrato com indus-

ti taes. fabricantes das afanindás "Pa-
•«cilas dc pedra" em Minas t.eraes.
as quaes já estão exuostas á venda a
rua Frei Caneca 11. 126 Quem des-
emilicccr aqucllas naiiellas. convém dar
um passeio ao llaz.ir Villaça não su
uara vel-a. como receber explicações.
Pelo iailu econômico, são duriidburas
..¦ resistem mais que o próprio ferro.
Us ar-chipos ntllas pronarados fazçra
as delicias dos castroiinmos «pie 05 de-
voram com soffrcguttlão- Os de fal-
ii «le aniictltc se entrecarão ««islosa-
inciitd ás "guloseimas" preparadas
1113 afamadas panellas de pedra. Lon-
viiilia íis cxmas chefes dc casa virem
examinar as oancllas de pedra «l«i ih-
ilnstria mineira, usadas ali desde a
formaç5o da anii«:i Província ale
hoie—listado da Kcpublica. onde as
donas das casas só usam expressa-
mente as "Panellas de pcilra . 126,
rua frei Caneca i-'G. Bazar Villaça.
11 í|uc vonde louças c trens de cozi-
nlia por menos 20 "l" a".' as outras
casas. (3533 o) °

A LANTERNA
AMANHA

gotta

"D AR A CASAES c cavaKiciros, ex*
j, ccllentes aposentos, bem mobila-
dos, com todas ns installações con-
«fõrtavcis; mesa de primeira ordem.
Casa cm situação magnífica; rua das
Laranjeiras 3.1G. Tcl. Cent. 5GS1.

(53.11 S) R

TJINS
XV* cura cert-a c rápida, «a

Proslataí beriga, etc.,
. Ia, «a "Flora

Brasil"; largo do Rosário 11. 3.
(546i S) J

ISgCOJOEIRO 
— Quereis 

"jóiís~ê
V.írclopios bem concertados a pre-

çc3'_.modteos ? id^ á t-Uji .-Uruguayana
11. 133 A, joalheria, "iambeln compr.t.

(5133 
'Si I!

QOCfO — Moço qçtivo. dando dc
kJ si I as melJiores Teferciicias, pre-cisa dc um sócio com o capital de
3 a C contos dc réis, afim de desen-
volver negocio sério, de muita ac*
ccitaçãó c grandes lucros, para níaÍ3
inlormaçõcs, com Gonçalves, das 12
á 1 hora, á rua- Buenos Aires 38,•sobrado. (3.1G3 S) J

ALUGA-SE 
perto do mar,

quarto dc frente, mobilado,
electriea, cm casa de familia; r. _ _ ...„ __ . 
Iimtarios da Pátria, 4=9- (li/SWb da tarde. Tem um curso pratico de

linguas vivas, pelo conhecido Prol.
Feniainl Kç.ru«'stock, da Academia de
Línguas. (41S3 S) JPRECISA-SH 

«le uma empregada
de 12 a 14 annos, para «serviços

dc uni osal; na rua do Senado 11.
85. (336 Q S* ^%ÀN!TÊRNA

AMANHA -

MÉDICOS

SENHORA 
rcspcitavdl, dcícja um

quarto cm casa de. pequena ia-
milia, du de senhora só, que more
cm casa confortável, -só serve em
Conde de llomíiin àté á Tijuca c
ruas transversaesi Resposta, escripto-
rio destu íollia—O. Amaral.

SALA 
e pensão — Aluga-se em

casa de familia dc tratamento.
Teleph; 1277, Sul. Entrada pela tra*
vessa Marquez Paraná, 31, (4426 S) J

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO - FIGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, etc. Consultório: rua Ro>
drigo Silva ri. 3. Teleph. 2.271,
Cent. Uas 2 ás 4 horas. Rcsiilcn-
cia: travessa Torres n, 17, Tel.
4.2O5. Central. (J 8592)

DR. 
J. PEDRO ARAUJO — Con-

«sullorio, rna Sete dc Setembro
211, dc 1 ás 4. (3-iG S) 11

INGLEZ nratico, -Mi.
Pcter gfiraii-
te ensinar

cm sci«s, mezes, 10? mensaes. Largo
de S. Francisco 3G c rua da_ Carioca
52, i" andar. Vae a domicilio, por
preços modícòs. i_L____!__L

TNfiLE/!, FRANCK7. . PORTU*
UF.Z; pelos professores: Rodger

c Hcnri (melliodo llerlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. mo.
sobrado. (34G S) M

PROFESSORAGonçalves Crespo n. 41
dc inglez — Rua

41.
(5'79 S) R

"OROFlíSSORA alteniã de línguas
X —Allemão, inglez, francez; da
lições cm casa dns alumnos. Opli-
mas referencias. Cartas para rnmlii.
nar, por favor, rua D. Carlos J. 04.
Cattcte. (5's3 S) R

PROFESSOR1

SYPHILIS e suas consc-
quencias. Cura
radical, iüjoççõcs

completamente
iNDOLouF-s,

de sua preparação. Appl. Co6 e 914.
Assembléa n. 54, das 12 ás 18 lio*
ras. Serviço do IJr. PEDRO MAGA*
LHAES. Tclepbone 1009, C.

(R 9243)

Talisman Grátis para ven
ecr os eofírimcn-

tos e diiíicublii-
des da vida, vc-
dir a J, V. Sil-

va, posta rcst.-intc dc Casradura. com
cnvcloppe scllado c sohrescnptadd
para resposta; rcmetlc-se |wra Iodos
os Estados. (4823 S) J

PAPEIS PINTADOS
Casa Brandão

R1 a unica casa que nesta époc»
pôde vender modernos papeis pin-
tados desde 400 réis a. peça á rua
da Assembléa 87, próximo á ave*
nida Rio Ilranco. (lt s.ió?

MODISTA
)'nzem-se vestidos chies, pelos ul-

timos figurinos, preços módicos,
tambem se fan á jour dourado
Mino. Passarclli. Telephone, 3.!,
Central. Assembléa 117, 2" andar,
entre Avenida e largo da Carioca.

(R SS'*

Moveis a prestações!
Casa Vcifia. Fabrica dc Moveis,

A mais antiga. Preços de Fabrica.
Condições vantajosas, Milhares de
freguezes é o reclame desta casa.

.Rua Senador «Euzebio, 222. Aveni-
da do Mangue. (S 4145

ESCRIPTORIO
RODOLFO GISMOXDI parlici*

pa a t|iteni possa interessar que niti*
dou o seu escriptorio da Rua 1'tic-
nos Aires 11. 30 para a rua da
Candelária 11, 23, (4140 S

PENSÃO

GRAVIDEZ Evita-sc
usando o
unico me-
(licamcnto

do nppjlchçito local dc cffèilo
garantido. Pedir informações
com 100 róis para a resposta
ií Caixa Postal 1734 — Ilio.

(S 41-1,0)8

MÕhsiiu dos olhos, nariz e
ouvidos - O GR. NEVES DA:

membro da Aca- \
demla de Medi-

Vende-se boa pensão fá ini liar*
bem afregticzada, com numerosol
pensionistas dc ínc^, e sele q.uart03
todos alusados, installada cm cas.t
apropriada para esle gênero dc nc-
Rocio e 110 ccnlro da cidade; o tno-
tivo é moléstia da proprietária, que
leni necessidade de retirar-se desta
capital; cartas no escriptorio dcsle
jornal a Ii. N. (S 5502

PHARMACIA

PRECISA-SE 
para casal de trata-

incuto, de commodos mobilados
e pensão, cm caM onde não Hiaja
outros hospedes, 110 Cattcle ou I.a-
mnjeiras. Cartas a A. S., na rua
Gonçalves Dias 33, loja. (4421 S) J

FEXSAO 
— Em casa de familia

brasileira, fornecc-sc á meia ou
a domicílio. Máximo asseio; á rua
Larga 11. ;i. (540<J S) S

"A IMMOBILIARIA"
Sociedade Cooperativa (lo Responsabilidade Limitada

«Caixas I^rediaes»
Prestação Unica e boso de direitos durante 25 annos
SEDE-, AVENIDA RIO BRANCO, N. 151, 2" ANDAR

«. Caixa Postal n. 1961

| Participações scmnnnosj

23 de Outubro dcífioif — 7" partieir.itiio da "CAIXA PREDIAT, A",
5«.*o.ii., coúlje á* matricula n. 11933 — 5" secção.

24 dc Outubro de «roíÇ — 7" líarticipação da "CAIXA TREDIAI, B",
i_o$ooo, coube á matricula n. S3J6 — 3a secção.

Accctiatu-se «orrcspondenles nos subúrbios desta Capital o cidades
dos Kstados. (R 5393)

do LATIM, PORTUGUEZ 0.-1
ARITHMETIOA para o Gy-
niiiaslo. Explicações c repeti- c/na do Rio de Jaitol"
ções para exame. CURSO p^ meíjfc0 fo tllvar-

Pliiirtiiacciitico Ituliiliiado deseja
arrendar uma pliannacia. Fiança
cm dinheiro. Cartas a I\ Vi., nes-
Ia redacção. (55.19 S)

SÓCIO
Precisa-se de um com algum

capital, para um restaurante, 110
¦pavimento tenro, o coiiimoilos
mobilados nos i° e 2" andares, 110
centro commercial, fazendo nej'1-
cio regular. Informações á rua «Ia
S. José 11. 54, i" andar, sala dos
fundos, (M 3272

£?SS^^ Pinturas de cabellòs—CcMade,
"DROF. 

porüiígúeza, seria, carinho
JL sa c enérgica, chegada da Lu-
ropa, ensina porlugttcz, aritlmi-, geo-
grapbia, etc. e córte c costura, na
rua Assembléa, 79. =°. desde 10Ç000.
Xão é curso. Vae a domicilio.

(5.I7S S) K

PROFESSORA 
formada pelo Iu-

slituto dc Musica, prepara «abi-
mnas para n mesmo c leccionn pela
mesma disciplinai preços niodlcns; a
praça Mauá 11. 71. (53-ü s) K

Kl

PIAXO 
— Compra-se um, grande

modelo, «lc bom «autor. Trata-se
á rua I.uiz llarbosa 98 — Villa Isa-
bel. (4*4= S) J

GOXORRUICA 
— Cura certa, ra-•

pida c inoffensiva; "Flora: Ura-1
sir-, largo do K«isario 3- (5459a) _|

¦!i!iII.!li!l!iIII!IVIH»!lill»!«i!l!n!l!HII!!!
_S Coração Coração do
H normal bebedor

líSíifflllíllJlliEüiHilülHSilBIHIBIfiiKK'*

A CUBA DA I"embriagues l
é rápida c radical coin lí
SALVINIS e as Q0ttas |

de Saude, b^ttt I
«Cruz, eom 16 annos dc pra- g
tica dessa especialidade. Ven- _=_
-rlcm-se nas drogarias: PA- M
CHECO, rua dos Andradas H
43 — ltio. c Baruel & C.\ H
rua Direita 11, 1 — São 'm
Paulo. (A 7181) ft

Í!l«IH_I!«i;!l_IH_ilí!l_»

A tÜGAM-SK, nas aeencias. praça
XVTira lentes ns. ;<n rua %. Hau-
na 145 - 577 praça da Bandeira 100.
rua V. (tij Branco li. 1. rua Aristidcs
I.nliii ij". av. Kio Branco 161. c Las-
cadura, as Andorinhas da lünnrcsa dc
Mudanças "As Vencedoras". lei 489.0,
Central; a unira que earante bom ser.

iiiccmnizaçâo. em 24 limas, dc
baver.viço

(lualquer prciuizo aue pos-a
(.3720 b) o

T>ICYCI.ETAS ou trlcyçlcs — Não
.! > mandem concertar, pintar pv. rc-
montar, sem primeiro ver os preço3
«le casa Brasil, rua do Cattete 105.
Tclépli; 1731. Central, (-«.-.loalK

J">OA NOITE — JJ adquiriu uma
,I>modcsta casa para sua residência,
por módico preço ? Rua Buenos Ai-
res n. 198. Tcl. 5575. (110 S.) S

DINHEIRO— 
Uá-se 10 contos sob

bypotlicens de prédios, juros mo-
dicos; rua Senhor dos 1'assOs ti. 18,
Borges. (5^5 S) J

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre

promissoruis e bypothccas. Ro-
sario 172, sala 4, das 3 ás 5 horas da
tarde. (t> 40=4) J

OIS comiiiod(-,s, prceisa.se de umD0,:
lioras durante o dia, cm ponto pouco
movimentado, paga-se bem. carta com
as condições ]>ara o cscnptnno deste
jornal para Aldo C. IR 4579) S

DTNIIEIRO 
a prestações mensaes

«ob alugueis _ de prédios, em
presta-se,
ás,¦!•

rua Camerino 00, de 1
. (3S76 S)J

D11XHEIR0 — Dá-se sob hj-potlic-
,1111 veís, inventários, proims*

sorias c. q oíilciaos rio Exercito, To-
ifeia Bombeiros; Rosário 17^, Scisas
& Fernandes. , (3P24 h) R

DINHEIRO — 0'ialiucr quantia,
juros módicos, paro bypotlic-

"ROM dia — T;í usa em suai te:c-
JJ çõc? os deliciosos vinhos ú? mesa

di Parreira do Minho c l)otiro ? Dc*
posito ú rua do Hospício 11. 198

cai anticliresis, descontos c cauc.ic
cumpra e venda de prédios, terrenos,
sítios c fazendas; Çom_.I. linto rua
do Kosario 154, tabelliao. (JS9S h) J

p ART AS .de fiança — Bon
e boas condi _

rndenles 73, «• andar,
«Rodripus*-

DINHEIRO 
— Empresta-se desde

1:000$ oté 50:000?, sob liypo*
(109'S) SI lliecaa de predios a juros de 10 c ia

I por cento ao <ii;nr> e .nlc^nta-íe qual-
ttuer ouantia; 1,10. Alfândega, 1» an-
dar aonde sc íníornu. F.ncarrcja-se
tambem de compra e venda de -pre-
dios. '5554 S) S

fiado.
raça Ti-

(5*5- S)J

GRÁTIS 
AINDA ESTE MEZ —

Rcntcttc«se a quem soüctar, in*
dicação do meio de sc obter tudo
que s edeseja, quer em assumptos in*
limos c particulares, como cm nego-
cios commerciacs. Máxima reserva e
seriedade. Cartas com ?aoo cm sellos
imra resposta, a Jlme. Tliompsomi
13, rua Maurity—Mangue. (41.18 S) S

HYrOTIIECAS 
sob predio a 10 e

12 p|° .10 anno, aueãnta-sé qual-
quer quantia para os mesmos; infor-
inações, 130 Alfândega, 10 andar.

(tnejO) J

HYFOTIIECAS 
na cidade c sub-

urbios, capitalista faz «lc gran-
des ou «pequenas quantias, foro mo-
dico. Informo por favor, o sr. Clia-
ves, rua do Rosário 14". sobrado.

(4444 S) J

TMrOTEN'CT.\ — Cura certa, rnpi-
X da c «inoffensiva; "Flora Unrsil":
largo do Rosário n. 3. (54í'l S) J

INSTITUTO 
do linguas — Inglez,

francez. portuguez, allemão e la-
tim; cn-ino mpido; preço módico;
á rua S. 1'edro il. 51, 1" andar, cs-
quina da riu da Quitanda. C115S S) S

basta
X>ENS.\0 — Fornece-se farta c va-
X riada, a domicilio, 70$ á nícsa,
60$;' e avulso i$soo. Tratamento o
que lia de mclbor. Cozinba dc mui-
to asseio; rua 1» de Março n. 23. 2".

P- - . , • ,.
da c com toucinho; aa-se a mc-

sa c n domicilio; na rua Aristides
Lobo ii. 23. Tcl. =582, Villa. _ _

(33i>r S) R

PENSÃO, 
cm casa dc muito respei-

to c asseio c tendo uma famosa
sala de frente e mais «um quarto, en-
coiitiia-sc na travessa Visconde Va-
raná 3, esquina da rua Senador Ver-
guciro. (511** S) J

PARTO 
SEM DOU — Mine. Bel-

licni, diplomada pela bacutdade
de Medicina do Rio. particir-a ás
suas clientes que ocaba «le fixar sua
residência, ii rua da l~pa n. Co.
Tcl. 5228. (2144 S) S

IMPOTÊNCIA 
-

não importando
n.ento gralis, Iior
6o, pliarmacia.

Cura garanti-to,
a edade. Trata-

oSpeciaUsla. Acre
(5089 S) J

CIATAI-OGOS 
de sellos do Brasil,

/ com todos os erros c variedades,
preço iSnoo; Ilospicio 30 — J-Ços*
ta ii Filhos, . .(J73i S) S

PREDIO 
para pensão ou familia de

tratamento, dcsoccupa.se por to-
do o mez dc novembro. Informações,
á rua do Rcnendc. 89, ou na Acade-
mia de Commcrcio, com o dr. se-
cretario. (g .1*41) s

PRSRF.CISA-SE dc uma scnSiora para¦iver cm sua companhia; prefe-
re-se estranecira, decente, que tcnlia
pratica de governar c.i..i, quem pre-
tender, rua dos Inválidos n. 13?.
com a sra. Marh Jo.sc, (5J'«- Sj K

PENSÃO 
farta e variada a domicl*

lio, 70$; á mesa, Co$; artlso,
i$.-oo; tratamento oplimo, coziniia
com toucinho; travessa S, Francisco
n, 6, 2° andar.. .<$>

CENHORA educada' cm Paris e dc
kJ toda a eon-.petcncki, Ifcceiona fran-
cez pratico c tbcorico. portuguez, pia-
110 c bandolim; rua Barão dc Ama-
zonas 11. 50. ___ ^^ j
O AI. A oi! quarto — Aliigam-se para
k/ descanso de casal-, durante o dia,
cm casa dc senhora discreta; quem
desejar responda por este jornal, com
as iniciacs C. B. D. (4977 S) R

SOE 
A cm rctal

rua Io dc M;
cm retalhos — Vcndc-se â" 

nrço n. i«!9-
(5122 S) J

SEI.I.OS 
 Compram-se. vcndcm-sc

e trocam-se, sellos"; para cplle-
cçiães; Hospício 30, J. Costa éc Fi-
llios. í (37.10 S) S

SALA 
— Aluga-se uma com tres

janellas dc frente, com pensão,
para Cisai ou dois rapazes; avenida
Rio Branco 11. 122, 2". (5305 S) M

riAERNOS para homem a presta-
JL ções. cntrcga-se na f", na rua da
Assembléa 11. 79. sob. (SS1» ____

para o dia^tiosti-
co e tratamento

.Ias doença? do cs-
tomaso, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. ossos, ele, pelo
DR. RENATO DI" SOUZA LO-
PUS. Preços módicos. Rua S.".o
José, 39, das 2 ás < (menos às
quartas-feiras). A 203

BAIOS X
PROFESSORA 

com esmerada edu-
cação recebida na Europa, conti-

nu'ã a ensinar mesmo á noite: por-
tucruez, francea llicnricn c pratico,
aritlimctica, geogr.. bordados, _ p.nlii-
ra. pyrogr,, etc. R. Assembléa, 79.
2". Vae a domicilio. (5373 S)R

TNGLEZ — Senhora ingleza, ensina
J c«.tc idioma cm aula ou particu-
larmeiitc; r. S. José, 79, ;° -milar.

(5397 S)J

Consultas grátis

UNICA 
loção que extermina Cl cas-

pa c faz renascei* ° cabello. D_p,
Saião Elias, rua Ouvidor 120, e nas
casas dc perfumarias, 3S000. (36448))
TTJI ex-negociante dcsla praça, d.m*
U do ns melhores informações de

sua eondueta c fiador, ofíerccc-sc
para fazer cobranças, de alugueis de
casas, contas no Tliesouro c IVeic..
tura, Carla, nesta redacção, a C.A.

,(2231 S) A

Pelo
dr.
Luiz
de

Lihta
Bittencourt, dá Faculdade de Medi-
cina da Italiia, medico c operador
especialista cm
mofestlas dos Olhos,

ouvidos, garganta,
narix e doenças nor-

vosas.
Todos cs dias. das 3 ás 6 horas

da tarde. Kua Rodrigo Silva n, 26,
i° átidar (entre Assembléa e Sete de
Setembro); Consultório .perfeitamente

apparcl.iado com todo o material pro-
ciso pari os exames c _os tratamentos
constantes dessas especialidades.

(4--S3 S) J

^RHEUMATISMO
•«]dc qualquer natureza • oíj>
i'3-lores cm geral. — liHKU- ¦{]
;|-.MATIX."l — do Adoliihòm
MVnsconceHos. — 27, run f.
;|*da Qiiitundn. (S 3834) rj;

A LANTERNA
AMAXKÃ

UMA 
scnbfira dc boa educação «le-

seja empregar-se cm casa de
boa familia, como dama de compa-
nhia e parn algumas costuras. Infor-
inações á Avenida Mem de Pá, 59.

R -1575

moça franceza-
anecz 20? por me?,

familias; 39, rua da
TTM A
U frnn

Çao.

ensina o
cm casa

Constitui-
(5497 S.l S

TTjM seirnor cssra'ngeiro |'.o t
\J mento c modesto, precisa d

*-.-.ta-
precisa de um

quarto cm c.i=a dc ir.inilia distineta,
at- 45$ooo,. uo centro da cidade, Cá*
rioca* 0:1 immcdiações, Cartas nesta
redacção. n E. C. X. (54S0 S) R

TTM moço estabelecido, nãn tendo
U vagar, para trarar relações, «le-

seja tomar conhecimento com uma
mocinha de familia pobre, T«'c viva
modestamente; quem pretender çsçre-
va para c-tc jornal, com as iniciacs
X. 

"\V. F.: c ir
i vista se rrovr.

sério como
.(4174 S)S

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ~cn%- %&
lencoiirt, parteiro, cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias c gemtaes da mu-
l';er, as metrites, os corrimentos ute-
rinos e vagmaes c regulariza a mens-
truaçüo por processo seu. Applica o
õof> e 914, com ou sem injeccão e
esta sem •Cor trata o diabetes;
hérnia (quebra aura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparelha-
do: rua Rodrigo Silva h. 26, esqui-
na da rua da Assembléa, das li ás
2 da tarde. Telephone 2511; residen-
ela á rua Senador lCuzebio 34-. Con
«sultas grátis. (.39O7) 1

DENTISTAS

Mr. Edmond -¦¦£_£?!"„'.
dium" elarividente, distinguido pelas
imprensas brasileira c estrangeira pelo
acerto das snas predições, continu .1
a- dar consultas para descobertas de
qualquer espécie; na rua do Matto-
so, 217, sobrado. Mr. Edmond tem
sido freqüentado c admirado por nu-
raerosos clientes da mais alta cateço-
ria, a quem predisse o roubo do .'Mu-
seu Nacional", a morte da «sua irmã,
a celebre "Madame Zizina", e ou*
tros acontccinientos notáveis (M450.1)

60NORRHÉA-IMPOTENC1A
Por mais antigas e rebeldes que

sejam, curam-se certa e rápida-
mente por meio «ie plantas medi-
cinaes, infalliveis e inoffensivas.
Milhares dc pessoas se tèni cura.
do por intermédio destes medica*
mentos. A' venda n'A Flora lira-
sil", largo do Rosário 11. .1, tele*
phone 240S, Norte. (545S J)

Mme. Ribeiro parliculnrnieiittj
tinge cabellòs com uni preparado
vcKelal inoffensivo, de stta^ pro-
priedade, á rua de S. José, G7,
sob. Próximo á Avenida, Telepbo-
nc 591S C. (S íiaq

com longa
pratica no pais o nos
hospltaes de Berlim,
Vienna, Parla e Lon-
tires, dá consultas

àsVdatàrde,emsua 17, S8ll8íS0r EllZ8!}J0, 17
Clinica a AVENIDA Vendem-se inoveis a prestações"; 09
RIO BRANCO 90. Re-]^m c co"di^" ao "'""^«sí)'
sidencia Barão de loa-!
rahy 17-Flamengo.

A 710
"AFRICANO"

Oonliiiiia inornndo na vim
Ooiiciiii Cauuiiii 178.(.I5*>3A

Pensão Abrantes
Veterinário -Tjfo^ffil.
Io Paste'- pçpccialista nas moléstias
dos cães. Consultas e cliamadltf rua
uo Hospicio 114. Tel, n«j8, £_fc_£te.
_" . _ _. , i Tem bons commodos dcsòcctipa-
CachornnhOST^™gv'lrDc,íeíi dos Rna Xlarqi.c* de Abrantes,
de bi.,0. Destruidor S^Jíl!.- ca"| .««• 

'feleplione Sul ,51. (U 809
rapatos e pulgas, vcndc-se nas ruas
Hospício n-l, Gonçalves Dias 38,
Ouvidor C3, 7 de Setembro ns. 3
c 151, Cattete 91, I'.' José de AIcii'
car 11. 3.  I Aluga-se, por prazo dctcWnina*

do, boa casa mobilada para fami--Cura _;a _|c tratamcnio. Informações
8íid""i"a n,a -'•'• *'• úc C^Paciibana mi-

... mõrplica lisa, maculo -nervosa 
'iiH.ro 

1.057, das i.| ás 17 lioras.
(manchas dorincnlcs). Cura ou me-1, -•-
llir.iM estável da lepra tuberosa. Pc-1 ¦¦aiihi-i m __¦¦_% ap-i-vinAft
^«S3^.'^_^aS MOVEIS E MAIS ARTIGOS
Lins Vasconcellos, 234, ás terças oi,., ,
sextas. (R 3563) I . (,ran«.!e reducção pu queima : camas

ICasa na Avenida Atlântica

MORPHEA

dc

DENTISTA Heitor Cor-
rèa( especla-
lista" em tra-
balhos a ou-

ro c dentes arlificiaes. Gabinete
montado com apparelhos moder*
nos de clectricidade. Preços mo*
dicos. D 7 ás õ lioras. Domin*
-oj até ás 1 horas. Travessa d
S Francisco dc Paula, 12 »

Evitar a gravidez £" £
dicamentos, nem operações, leiam o
"Pharol da Felicidade", que sc ven-
dc a 1$, no engraxate do Café Cri;
terimu, na avenida Passos, junto á
praça Tiradentcs, e cin todos os ven-
dedores c agencias de jornaes.

(4*-- S) B

Perolina Esmalte - 
_$.g

que adq«jirs c conserva a belleza da
pelle, approvado pelo Instituto de
Belleza dc Paris, premiado na Ex-
po=ição de llilano. Preço 3$ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA. suave c
cmbeUeiMdor. Preço j$. líxijam es-
t<?5 preparados, á venda cm tadas as
perfumarias c no deposito deste c
de outros preparados, á rua Sete de*"-s.embro o. ícj, £ob. (589 S) A

Rtiella ou pcról.a, para casal
MrWTTTQ A COLCHOARIA|l,'",ra,E"1'-,ir''. *"'••..<•?. 3|S «*¦ «Si di-
ÍVLVJ V HdOrjo POVO è nos sub. ,as 'lo ar'""e. a 85. c 12$; todeltes, a
urbios. a casa que maior sortimento 15S. e ?0?\ l!it03 superiores, a «jor;
tem de moveis novos c usados. col.|"";*\e iso$; «uarda-vç-tidos, dc 4"-
cliõcs e abnofndas, não tem compeli* a ',üí: mcEas '- c*>,ll-cc''"*1' % -'"'¦ =¦¦»
dor cm preços, por que fabrica cm I Ll •¦"?: coiiimodas, a -to? e OoÇi giiar.
suas officinas; tambem se encarrega da-pralas, a 30*, 35-> c 50$; cadeiras
de reformar os mesmos; á rua -4 de 1«{*"«* 5rila llc J'"llar' ? :'=0"' -•'•?=00 *
Maio 11. 505. Teleph. Villa t-8s - i|i mesas .para quar o c çozinba, a
Sampaio (8iõ S JI \&i 8$- |'.« -ut\ ' Ua?, <**^- <'*

1^ —:—I—.— ?o> n Co$; guarda-comidas^ a 2S$po.p,

Duchas massarrens etc In* |'Mobi,ras para salas dc visita", tale.massagens^ c;c. in quartos c salas, malas parastitnto Physipthcra- tmmSi (1Uas par;l co!icgio c DUlros _._
pico do dr. bustavo (igos, Temos completo sortimento de
Àrmbrust. Docente da colchões! para casal c para solteira

3$, 4$, 5$ até 12S; ahnofadas macias,
n$, i$500 c ''ooo. i^azem-se c re-

formam-se colei, cs de crina com per-
Faculdade. Doenças do estômago
e intestino, neurasthenia, arthri-
lismo. obesidade, diabete, etc. De , . ..-¦.«,
,ás',i da manhã. Ruà Senador gg». ^'^^^'1^ a' S

Dantas, 4S. (.S I>3a _g'rc( Caneca 11. 309. próximo á rna ds
(3iBO )Dr. von Dollinger

da Graça d0 ,-!105" -da DEc-~** "" , 3fT% iicíicenoia Por-
tngiieza o com estatrio nat Real
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames com a luz). C'i-
rurgia, cura radical das hérnias,
heniòrrlioides, estreitamentos da
iiretbra. Opcraçijes san dileto-
formio e com a anesthesia regio-
nal, i.Mem «le Sá 10 (sob.), 11 ás
12 c ás 3 i[2. Teleph., ^.«5io Cen-
trai,

tl'rei Caneca n.
rCatuniby,

Casa especial de bor-
dados, plisses, etc.

i RUA DOS OURIVES N, 1.1, sob.
I Pontos á jour e pico!, desde roo
i reis, plisse* desde 100 réis. A un".
í ca casa (pie faz plisse chato. ac<
I cordeon e machos cm pregas f'H'.3
' e borda soulachc em pé (R 5331

flobespabaIS
cm- O maior sortimento, ao preço

gra* mais barato. Flores para chapes.
. Travessa da T.uz"n. 4, sobr.«do, Fiore; para vestidos. Flor de Ia*

Iladdock Lobo. Segundas, quartas c ranjeira Uuica fabrica «ie flores
scxas-feiras,_ dss o da manhã ás 41 nnr; r.^.ir.:.,-,- A Flor 'hs Alpes.

Espiritismo-^^1

di tar4e.
ve'.. Triba".bcó,
dade

Cu,:i de (amilá «^.jS^R^SSí Ourives 97, ¦'¦com
(¦9.-1 S) RI (S *t*«

mi'M:
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FINADOS CASA LOUREIRO
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

ÚNICA. FABRICA NESTA CAPITAL DE COROAS DE BISCXJIT
Completo sortimento de coroas de panno e biscuit. — Acceita qualquer encommenda em flores de biscuii, como

ramos, cruzes, lyras, âncoras e corações

^TJiliimm PASSEI° eg ***~* TELEPMONE O, 333
""'" "" ""' ' '¦'' "¦' -- ,  .-—. -— ¦ - -- i, —' *"~ ^_______________._____.__—______  .. '...._ i ii.

iACTOS FÚNEBRES

I
Ernesto Domingues da

Silva
Seus irmãos, cunhados e

sobrinhos convidam seus pa-
rentes e amigos a assistir

missa de trigesimo dia,
que, em intenção ao descan-

so de sua alma, fazem celebrar
amanhã segunda-feira, 30 do cor-
rente, as 9 i|2 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula; pelo
ipie. se confcssam_grajcj._S_5J;3Jj

Antônio Ferreira
Gomes

Oscar e Alfredo Velloso
suas mulheres convidamf seus parentes e amigos a

acompanharem os restos
mortacs de seu sogro e pae,

hoje, domingo, 29 do corrente, ás
11 horas da manhã, da rua Costa
Bastos n. 81, para o cemitério de
Si Francisco Xavier. S 5521

Affonso Pinto de OU-
veira

'5° 
ANNIVERSARIO

ÍA 

viuva Agostinha Re-
zeude de Oliveira e seus
f il h o s Amarylio, Attila,
Yára, Yacy, Yolanda e
Agostinha. convidam todos

todos os parentes e amigos de seu
inesquecível esposo e pae AF-
FONSO PINTO DE OUVEIRA,
para assitir á missa que, por sua
alma, será rezada, amanhã, segun-
da-feira, 30 do corrente, ás 9 ho-
ras, 5Ü annivcrsario de seu .alie-
cimento, na egreja de Santo Af-
fonso (Andaraliy); antecipando os
seus agradecimentos. S 5538

Alice dos Santos
Lopes

( SEGUNDO ANNIVERSARIO)
Os cunhados, sobrinhos e

mais parentes de D. AMOE
DOS SANTOS LOPES, con-
vidam a todas as pessoas de
sua amisade, para assistir à

missa que, por sua alma mandam
celebrar amanhã, segunda-feira, 30
do corrente, ás 8 horas, na egre-
ja de Sanlo Antônio dos Pobres,
pelo que desde já se confessam
agradecidos. (J 5448

LOIHBRIGAS

í

í
D. Eponina Martins

César
(NÊNÊ)

Washington César * fi-
lhos, Carlos Martins da Sil-
va, senhora e filhos, e de-
mais parentes, convidam, a
todos os parentes e amigo»

para assirtir á missa de'trigesimo
dia do passamento de sua inesque-
eivei esposa, mãe, filha, tia e
cunhada D. EPONINA MARTINS
CÉSAR, que será celebrada, ama-
nhã, segunda-feira, 30 do corrente,
ás 91)2 horas na egreja de São
Francisco de Paula. Por este acto
de religião « caridade se confessam
eternamente penhorados.

O 5442

_UKA MCUSIlUOâ

E'

São exp-lli-
das com o LI-
COR DAS

CREANÇAS.
(T.a n a c e t o

composto), do
dr. Monte Go-
dinlio, approva.
do pela DIre-
ctoria Geral de
Saúde Publica
« Assistência
Publica do Es-
todo do Rio.

E' o melhor
remédio contra
as lombriga.

. moléstias de-
itiftrilivel e nãovidas i >.rm.9,

se altera.
E' de gosto agradável, nlo exigedieta; «em purgantes. Não é veneno-so, não irrita os. intestinos. E' tãobom que é muito receitado pelos me-dicos. Drogaria do Povo, rua de S.

José n, 61. e em todas os drogarias.

Anna da Silva

ÍMiguelina 

da Silva, Al-
bino dos Santos Lima, José
da Silva, Arininda da Silva,
c mais família fazem ceie-
brar uma missa de terceiro

mez, amanhã, 30 do corrente, ás 9
horas, na matriz do largo do Ma-
chado, por alma de ANNA DA
SILVA, Agradecem, penhoradissi-
mos, a todos aquelles que compa-
recerem a este acto de religião.

'R _!__

f
Majort Turiano Soares

Louzada
Francisco, da Silva Lou-

zada, seus filhos, noras e
netos convidam as pessoas
de sua amizade a acompa-
nhareui os restos mortacs

do major TURIANO SOARES
LOUZADA, seu pranteado esposo,
pae c avô, cujo enterrainento terá
logar, hoje, domingo, 29 do cor-
rente, á 1 hora da tarde, saindo
o feretro da rua Santo Henrique
11. 143, para o cemitério de São
Francisco Xavier.

Aurélio Lourenço de
Souza Bastos

ÍLuiza 

Rosa da Silva Bas-
tos convida aa pessoas de
sua amizade a assistir á
missa de primeiro annivcr-
sario que, por alma de seu

finado filho, manda celebrar, ama-
nhã, segunda-feira, 30 do correu-
te, ás 9 horas, na egreja Sanctua-
rio do Sagrado Coração de Maria,
á rua Cardoso (eslação do
Meyer); agradecendo desde já á
sua assistência a este acto de re-
união e caridade.

José Manoel Fancisco
de Souza

t 

Maria Orncllas de Souza
e filhos, Ualthazar Franklin

Tavorai senhora e filha, An-
na Claudina de Castro e
Antônio Figueira de Ornei-

Ias agradecem ás pessoas que
acompanharam os restos mortacs
de sen sempre chorado esposo,
jiae, sogro, avô; genro e cunhado,
JOSÉ' MANOEL FRANCISCO
'DE SOUZA e convidam seus pa-
rentes e amigos para assistir á
missa de sétimo dia, que será re-
zada no altar-mór da egreja de
São Francisco de Paula, amanhã,
segunda-feira, 30 do corrente, ás
y horas; pelo que desde já se con-
.essani sunimamentc (tratos.

Dr. José Pires de Souza
e Silva

A direcloria da Socieda-

Íde 

Mutua de Segures e Pe-
culios GLOBO convida aos
parente:; e amigos do DR.
| O S K' P I R E S DE
SOUZA E SILVA para

assistir á missa de trigesimo
dia que a mesma manda rezar
amanhã, segunda-feira, 30 do cor-
rente, 110 altar de N. S, das Do-
res, 1111 egreja de S. Francisco de
Paula, ás 9 i|2 horas, por alma de
seu ex-diréctor-gercnte, confessai.,
do-se antecipadamente agradecida
a iodos que comparecerem a este
aelo de religião. (J 3423

IH"t
Cândida Augusta Coe-

lho Bastos .
PRIMliIRO ANNIVERSARIO
HK SEU FALLECIMENTO

Antenor Barbosa Furtado,
Eugenia Coelho Furtado,
Mari_£ Amélia Coelho, Sei-

t-a, .1 ardei, Arlette e Wal-
ter mandam celebrar ama-

nhã, segunda-feira, 30 do correu-
te, na matriz de São Christovão,
ts 8 ii;, uma missa por alma de
sua pranteada cunhada, irmã, tia e
madiiiiha, CÂNDIDA AUGUSTA
COELHO BASTOS, e desde já
agradecem as pessoas de amisade
que comparecerem a este acto de
caridade. (R 5339

D. Raymunda de Faria

t 

Oscar Chaves Faria, sua
mulher, Gcrasime Roudraux,
mulher e filhos mandam re.
zar uma missa por alma de
sua lembrada mãe. sogra e

amiga, amanhã, segunda-feira, 30
do corrente, sétimo dia do seu pás-
fiafntnto, ás oi|-' horas, na capella
N. S. da Viciaria; egreja de São
Francisco de Paula.

(R 534»n
Francisco Marcellino

Pinto

tOs 

irmãos, cunhados
mais parentes do finado
FRANCISCO MARCEI.Lt
NO PINTO, mandam ceie-

brar a missa de sétimo dia
de sen passamento, amanhã, se.
gulida-fcira, 30 do corrente, ás, 9 o
meia horas na cereja de S. Fran-
cisco de Paula. O 5413

Actor Luiz França

ÍA 

família, mais parentes e
Antônio Henrique Laeoste.
compadre e amigo do sati-

doso actor LUIZ FRANCA,
mandam celebrar uma mis.

•a, pelo eterno descanso de sua ho.
áissima alma, amanhã, segunda,
feira, ás 10 horas, na matriz dí
Candelária, trigcs;mo dia do seu
fallecmeiito. pata cujo acto de ca-
-ridade convidam os seus amigos ç
os do finado, confessando desde ja

>• lua gratidio. .(R 53°*

f
Olga Kopal Malcher

Serzedello
Dr. José da Gama Mal-

cher Serzedello e filhos, Ri-
cardo Kopal e senhora, An-
na Kopal, Aínerico Rossi,
senhora c filha, dr. Henri-

que Cosia e senhora, e mais pa-
rentes agradecem penhorados a to-
das as pessoas que acompanha-
ratn á ultima morada os restos
mortaes da sua muito querida cs-
posa, mãe, irmã, cunhada e tia OLGA
KOPAL MALCHER SERZEDEL-
LO e de novo, convidam para as-
sistir á missa de sétimo dia, que
por sua alma mandam rezar, ter.
ça-feira, 31 do corrente, ás 9 lio-
ras, na matriz da Candelária. An-
tecipadamente confessam-se agra.
decidos. (J 5434sara

Placas í
.POR NOVO PROCESSOGrande perfeição. Mais du-r&bilidade. E muita maisBaratas do que as fabricadasato hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
^ RUA UAMEItlXO j

Capas para

Bibiano dos Santos
Pinto

tSua 

mãe Pelacidina de
Jesus Pinto, e esposa Ange-
Sina Pinto, irmãos, irmãs,
cunhados, sobrinhos e pa-
rentes agradecem penhora-

damente ás pessoas que acompa-
nharani os restos mortacs de seu
idolatrado filho BIBIANO DOS
SANTOS PINTO, e de novo os
convidam para assistir á missa de
sétimo dia, que mandam rezar,
amanhã, segunda-feira, 30 do cor-
rente, ás 8 11 _: horas, na egreja do
Sacramento; eonfessando-se desde
já agradecidos, 5573

Dr. Francisco de Paula
e Silva

9o ANNIVERSARIO

ÍA 

viuva Regina de Paula
e Silva convida aos amigos
de seu fallccido marido,
dr. FRANCISCO DE PAU-
LA E SILVA, para assistir

á missa do 9° annivcrsario que
manda rezar por alma do mesmo
finado, amanhã, segunda-feira, 30
do corrente, ás 91I2 horas, no ai-
tar-mór da egreja de S. Francisco
de Paula, confessando-se desde já
muito grata por esse aclo de cari-
dado. (M 5065)

Coroas e palmas
de flores naturaes

recobc-se encommcnda3 para finados.'
Casa Arte Floral

Rua da Asscmbl-a 113. Telepli, Cen-
trai 1837

f lis f
Grande, variado e lindo sorti-

mento em coroas, cruzes e ramos
fúnebres para enterros e orna-
uicntos de túmulos. Vendas por
atacado c varejo. Preços sem com-
pelidores.

A FABRICA DE FLORES
Viuva Pinto Gomes

38, Ruu I,ui7. <lo Camões, 38'fKI.UiniONK, NOKTI., 2427

Luiz Alberto Marques
PRIMEIRO ANNIVERSARIO

tFrancisca 

A. Marques
Reis c seus filhos (ausen-
tes), Abelardo Marques,
João Marques, Raul Mar-
quês e Maria Rangel con-

vidam aos amigos c parentes para
assistir á missa que mandam ceie-
brar, amanhã, segunda-feira, 30 do
corrente, ás 9 J i_! horas na egreja
da Gloria 110 largo do Machado.
Por este piedoso obséquio contes-
saiu-se eternamente reconhecidos.

(J 5241)

finados"
Mme. Caldeira de Andrada

participa aos seus amigos e fre-
guezes que tem em exposição ar.
tisticas coroas de biscuils, desde
2$ooo. A' Jardineira. Rua Vis-
conde de Iiaiuia 1. 3 es.

LUTOS
Cuidado com os intrujões
Os proprietários da Cnsa
«Ias Fazendas Pretas, teu-
do subido mie continua a
exploração do credito do
nonio do seu estabeleci-
mento nor imite de indi-
viduos suspeitos, avisam
uo publico do que n Cnsa
«In» Fazendas Pretas não
tem aeentes do lutos e não
manda seus em premidos a
domicilio — sem receber

pedido pura tal fim.
Meras exploradoras e tam»
Viem suspeitas são auuellas
«me se apresentam como
antigas coutra-mestrns da
Casa das Fazendas Pretas.

PI.DI.O S. OirEIltOi.
* 1UMÃO

Tel. 0. 191.

mobília
© PEÇAS1

6O$00O
ROA DA ALFÂNDEGA 141

. S 5529

CASA CENTRAL
FERRAGENS,

TINTAS E LOUCAS
Continua com suecesso a,

g;i*£vricle liquidação ánnual
PREÇOS ABAIXO DO CUSTO

APPROVEITEM
A OCCA8IÃO

Rua Estado de Sá, 24
Em frente á rua Dr- Maia Lacerda

COMMISSÕES
Moço relacionado no mais alto

commercio de S. Paulo, acceita
ainda alguns produclos (além dos
que já tem), para vender á com-
missão naquclla .praça. Dá de si
as melhores referencias. Para mais
esclarecimentos escrever a João G.
Pinto, Caixa postal 1.257. São
paulo. R S'5,1

Casa mobiliada
Aluga-se uma, por seis mezes,

perto dos banhos de mar, no Cat-
tete. Quem pretender, deixe carta
nesta redacção para L. S. 5322 R

A' PRAÇA
Vende-se um botei bem afregue-

zado, sendo .0 motivo da venda, o
dono ter outro negocio e não po-
per estar á lesla do' mesmo; na
rua Marechal Deodoro 121; para
ver e tratar no mesmo, Nictheroy.

•5316 R

HYPOTHECAS
A Companhia SUL AMERICAempresta dinheiro, a juros con-vencionaes, sob hypotheca de pre-dios situados nesta capital.

RUA DO OUVIDOR, 8a

CIRURGIÃO DENTISTA
209, RUA MARECHAL FLO-

RIANO, 209
(Em frente á Light)

«xtracções de dentes, absoluta-mente sem dôr. Cura de todas asmoléstias da boca. Obturações aesmalte, a platina, a ouro, Con-certos de dentaduras; pivots, co-roas, dentaduras sem chapa, a,ppa-relhos fixos e todos os demaistrabalhos, por preços módicos ereduzidíssimos, com material deprimeira qualidade e garantidos.Acceila-sc 
ções.
Consultas,

pagamentos em presta-
das S ás 5 da tarde

V. Ex.' precisa
collocar dentes artiiiciaes?

Não se deixe illudir, pro-
cure um especialista, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividádo pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos vi ex. a
abandonar o. dentista ,dc sua
confiança, mas a procufSr-noá
de preferencia, excliisirumen-
te, para collocação de dentes
artificiaes, por ser essa a

nossa especialidade e por es-
tarnios convencidos de que os
nossos trabalhos executados
por processos modernos sa-
tisfazem mesmo os mais exi-
gentes, sem que cobremos por
isso preços exagerados. A pri-
meira consulta para informa-
ções é inteiramente gratuita.
Dr. Sá Rego, lOspecialista —
Rua do Carmo, 71, canto do
Ouvidor. (A 204

HYPNOTISMO !Curso do Professor KAD1R, na rua Mariz o Bnrrosn. 87. Inseiipçoes todos os dias, das 8 ás 11 e das 4 18 horas.
.. .i1.010. silu ,n*t,MM,° a« p»s»no, com 8 lições apenas, jápoucis influenciar c dominar outras pessoas ! (It 5324)

Attençáo
Continua a grande venda para li-

quidar todo o stock de camisaria e
artigos para meninos na Casa Kosmos,
á rua Gonçalves Dias n, 4.

Sendo a primeira liquidação que
faz esta casa, é portanto, uma liquidação
séria, e a preços verdadeiramente sur-
prehendentes.

AVISOS MARÍTIMOS

4—Rua Gonçalves Dias—4
Tailleurs e toilettes

chies
Executam-se com primor e bom

gosto no José Miranda e mme. Ju-
lia Miranda, ex-contra-mestres das
casas "Nascimento" e "Raunier".
Acceitam-se encommendas do in-
terior ; na rua Ouvidor 103. en-
trada pela rua Sachet 42. Tele-
phone 6178, C. S 4231

DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos tnethodos de tratamen-

to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons, Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana, 43.

(B 32S0

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES,

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013 4741 J
NEURASTHEXIA

E HISTERIA
Tratamento por processos espe-

ciacs. Dr. Herculano Pinheiro.
Cons. Uruguayana, 105, (das 16 ás
17 horas).

PROFESSORA
Ensina piano, em casa, a io$ooo

mensaes, duas lições por semana,
pelo inelhodo do Instituto, vae adomicilio por preços baratissimos;
na rua Mariz e Barros 138.

5319 J

CACHORRINHA
Desappareceu uma da rua Mariz

e Barros n. 355, de raça,, felpuda,
amarello escuro. Pede-se a quem
a achou, o obséquio de entregai-.,
uaquelle local, que se gratifica.

3120 J

1'__' i 'iliíi' _'_; _,'_
ESTA' COIMSTIPflDO? RESFRIOU-SE?Use a

C 

TOSSE MUITO ?

APILINA
<t> ~ -

tè
I
I
<i> ,. —± O medicamento mais efflcaz da liomraopathia
1,5 contra as moléstias do apparolho respiratório a-
.;> PREÇO «Io 1 VIDRO Rs. I$0OO ÍG

Y^^^E^TOPAS^ASPHAUMACIAS |;rj Depósitos principaes: DROGAIIIA PACHICÇO.
!||,... , ... R. do3 Andradns 43 a 47 _S
n> Laü?ff «««o Homooopathlco ALBERTO [LOPES &C. Í

RUA ENG1ÍNIIO Dli DENTRO 26 - 1110 J 589 I

CREOLINA
¦Chimico estrangeiro vende a for-

mula deste produeto, egual a Peer-
sou, podendo dar fortuna a quem
explorar aqui no Brasil, á rua
Torres Homem 240, Villa Isabel.

BOTEQUIM
Vende-se um, na zona da Lapa,

com - boa freguetia, preço regular,
ou acccila.se um sócio com pratica
c pouco capital. Informações com
o sr. Pedro Moreno, á rua dos

\:.:.v . .....aK 5359

A VANTAGEM DOS CUIAS E' TEU MUITOS SORTEIOS
Planos com sorteios diários e direito a repetição!

450.354 inscrlpções em 10 aunoa ! H
O mais extraordinário suecesso no systema ü« von-

das a prestaçOes com sorteio* 1! 1
O ntaior e mais antigo estabeleeimo tto no gênero.
Clubs de jóias, relógios, ternos ue caseiulra a pres-

taçOes semanaeH de 2$500. guarda-chuva ooin custSo
de prata e de ouro, roupas brancas para homens, cha-
péos de cabeça de todos os typos inclusive o de panamá.
moveis, louças, apparelhos de metal quatro vezes pra-
teado para tolllette, machina de escrever Vlctor e
muitos outros artigos de Indispensável utilidade.

Todos estes objentos acham-so marcados em nossa casa por
preços communs em qualquer .parte.

Resultado das extracçOes para todos
os planos durante a semana finda

23 de Outubro segunda-feira 933 e 33
24 » terça-feira 336 e 36
25 • » quarta-feira 906 e 06
26 » quinta-feira 936 e 36
27 • » sexta-feira 582 e 82
28 » sabbado 495 e 95

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1916
O fiscal do Governo dr. A. Hessone

Barbosa e Mello
Accoitnm-se agentes com carta de !

boa condueta na Capital e nos Estados ¦,

LLOYD .MURO
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)
Lt\ HA DO NORTE

O paquete

Servulo Dourado
Sairá quarta-feira, i" de

novembro, ás ia boras, paraVictoria, Bahia, Maceió, Re-
cife, Cabedello. Natal. Ceará,
Tutoya, Maranhão,'Pará. San-
tarem, Óbidos, Parintins. Ita-
coatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

Rio de Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

L1XHA DE LACUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 du cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, Caraguataluba. Villa
iBella, S. Sebastião, Santos,
Cananéa, Iguape, Paranaguá,
S. Francisco, Itajahy, Ploria-
nopolis c Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paquete

JAVARY
Sairá quinta-feira, 9 de

novembro, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravêl-
Ias, P, Ateia, Ilhéos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passágei-ros, deverão solicitar cartões
de ingresso,-na Sccção do tra-
fego.

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomitta. . Rhuibarbo, Calumba
e Pepsina) Fórmula de Brito
Aípprovado e premiado com me-

dalha de ouro. EfrJicaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspesias, vo-
iiiilós, eólicas do íigado e intes-
tinaes, inappelencias dores de ca-
beca e vertigens. Vidro 2$ooo.

ÍDeposftos: IDrogajras |l'achecn,
rua dus Andradas, 45; Carvalho,
i° de Março, to; Sele de Sete.ni-
bro nsi 81 e 89 e Assembléa. 14,
Fabrica: Pharmacia Saivtbs Silva,
rua Dr. Arislidcs Lobo n. 229.
Teiephone 11. 1.400, Villa.

(30S7 )

MILAGRES

ROA BUENOS AYRES N. 154 - (Antiga rua do Hospício)
Teiephone: Norte 1550 — Carta Patente n. 7

J. c,5403,ljAtçoa. 27,

Pharmacia e Drogaria
em S.. Paulo

Vende-se uma boa pharmacia e
drogaria, luxuosamente montada,
em uma das prineipaes ruas da
capital de S. Paulo, com grande
sorlimento de produetos cliimicos e
pharniaeeuticos, pcrfuniarias, eic.,
etc, velo preço de -Rs. ,|o:ooo$ooo,
o motivo é não poder o proprieta-
rio estar á lesta do cstahelecinien-
to. devido a outros áffázères que
o privam disso fazer.

Informações com os srs. V. SiV
va & C. Drogaria Lainaignérc, rua
da Assembléa n. 34. (4655 ]

M.IÍ'I'I']i
tiMÀl srP 0 01R 0 s o!t w ti s tPT? cq'
TS*.-_J*8W.rf'd?»Di»roüA»»íJ
Ckinií__'d(^I««lltO«»>F»,»l.llr(IW>P

BemJ|lercurio;_«ni,iC__pr_.*
NímM.ífeYãiiiiY-ii.lii:- nãolii nido».

tl|r»|i»f 

HlM«nUHi;_lilifnlPt0.iOM"ll'l'
J»Pr|t^.<JoChoitralf«toitB.Dl3r
Liêi)y»gf una» «Jospoiiti qutnjqmntetvWl
loduitanu.ji.yjrjjjcoiju.» fls.epidemia*»,

f_i__oo__»d_iid941frfiico^

FLUXOSEDATINA
do Ph«>. S. P. Araújo

Oura eólicas uterinas e licinorrhn-
gias em menos do 3 horas."Devolve-se o dinheiro se nao der resultado"
Agonies Gcracs: SILVA GOMES & (..-Rio, R mo\

PEDREIROS
Precisam-se de 20 pedreiros

para a construcção do novo frigo-
rifico cm Mendes, lí. F. C. B, Di-
rijam-se ao encarregado da con-
strucção, cm Mendes. R 5394

Terreno em Ramos
Vende-se um lote com 22x50;

na rua Costa Mendes, cinco minu-
tos distante da estação; trata-se á
rua do 'Rosário 11. 82-10. Das 3
ás s da tarde, R 5399

QUINADO C0NSTANTIM
SÉMPRE-IIVI^1^eo"P^S
í NUNCA í&ült/vil

AFRICANO GLARIVIDENTE
'IValialha pelo verdadeiro sys-

tema dos indígenas, desconhecido
no Hrasil. Realiza todos os tra-
balhos por mais ditficeis que se
jam, obtendo tudo que desejam,
como: casamentos, paz no lar.
difficuldadcs na vida, atrazos
comnierciacs, e também trata dt
qiiáesquer moléstias, por mais re.
beldes, Todos os trabalhos são
feitos rapidamente. Consultas poi
escripto, io$ooo, com direito a
um talisman scientifico e podero-
so, do geiicro africano, para rc-
solver qualquer assumpto. Con-
sultas no gabinete, com direito
ao mesmo talisman, 5$ooo. To-
dos os dias, das 8 ás 17 horas, á
rua Iguassú, 324. Madiireira. com
o sr. P. Machado. R 5007

Médium Spirita
Rua Fernandes, 8.

Ramos.
(4200 J

Para Ser Feliz
Obter o que se deseja, o amor,
a paz 110 lar, a sorte 110 jogo.

a rinucza, o posição merecida;
realizar casamento .desfazer
atrazos da vida, e tudo, cm-
(im. basta fazer uma consulta
íiraUtitíi, á redacção do "Bra-
sil Esotérico" — Rua Tupy
11, 1 — São Paulo. Não retür-
ile sua felicidade, mande hoje
mesmo o sej peáido tlc cônsul-
ta gratuito. (J 2645)

ALUGA-SE
O prédio da rua General Pedra

n. 49, com grande armazrni e so-
brado, está restaurado de n.ovo e
aberto para ser examinado e paradar informações. Aluguei barato.

PRÉDIOS
Vende-se em. conta um grupode casas bem construídas c situa-

das na Villa Tsabel, á rua Vis-
conte de Abaer/é; trata-se com
Baptista, Avenida Rio 

' 
Branco,

S7, pavimento térreo. (R 51S1

IISIS
Xeiirnstlieiiia, dores «le caor-ça, Iiyslerla, insomnin, 1fraqueza de lorçns, por c.vcosso do trabalho ou de pru-jzer, prcoccupnções de negocio ou desgostos, são curadas jcom grande- pxito com os RANHOS de Kloctricidado cs-<tática o os banhos Hydro-Klectricos, cm cinto tem no. <

pelo DR. MOVES DA ROCHA. l *j
Estas npplicnçõcs, inteiramento inóffensivas, produ-zcni sobre o systoinii nervoso uma acyão efficnz e diira-jdoura, rcstltuiiido ao doente a calma, o sonuio e o bem!estar—Gabinete de clectricidade medica do DR. NEVES '

DA ROCHA—00, Avenida Rio RrancOf—Rio de Janeiro, j•recos módicos. Das O da manha ás 4 da tnrde. (J953)

Moveis novos e usados
Compram-se avulsos, guarnições

completas, tapetes, metats, louças,
etc. Recados por escripto a Pin-
to de Andrade, rua Marechal Pio-
riano n. 138, casa de fumos.

3971 J

ALUGA-SE
O prédio,da rua Moraes e Valle

n. 5, todo [reformado de novo; as
chaves estai na rua da tapa n. 71,com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva n. 2ú, .» andar,
com o sr. Souza, preço commodo.

y-»T»»««lt»»Tt»»II-T-T_

V.Ex, não quer mobilar soa
; casa sem gastar dinheiro?

E' o que pôde conseguir fácil-
mente, por aluguel.mensal e modi-
co, todos os moveis: rua do Ria-
chuelo a. 7, Ças» Prcgressa,,

ARMAZÉM NA SAÚDE
Aluga-se o vasto armazém do

prédio n. 133 da rua da Saúde,
nas proximidades do armazém, n. j17 do Cács do Porto, medindo |
cerca de 25 metros de compri-
mento por sete de largura, solo
impermeabilizado a concreto, com
revestimento de ladrillio e ciuien-
Io. illuminação electrica. banhei-
ro e outras commodidades. i'res-
ta-se muito para restaurante, de-
posito, etc. Está aberto: trata-se
110 beco tia I.apa dos ^[l¦rcadores
n. ia, sobrado, das 10 ás iS ho-
»ía»jj (J .:._

A'S SENHORAS E SENH0R1TAS CARIOCAS
Fareis grande econoniia e andareis sempre elegan-

tes si apreuderdes a cortar e a fazer, vos mesmas, vos-sos vestidos o vossos cbapíos. Garantimos que fienrolshabilitadas em :t MBZES, e só pagineis os '£ DR1MHI-
ROS, sendo o 3° gratuito pára a pratica. Mnndáe pedir
prospeetos á Avenida Rio Hranco, 106 - _" audar, ít
directora do Curso de Prendas Femininas.

A casal ou cavalheiro
Aluga-se, em logar alto, fresco

e socegado, dominando a entrada
da barra e muito perto do centro,
uma bonita sala de frente, solida-
mente mobiliada, com magnífica
vista sobre o mar, por 75$. O jan-
tar pôde ser tomado cm casa, que
é a de senhora estrangeira só. Rua
Tavares Bastos n, 153 (segun Ia
casa no jardim). Sóbe-se da rua
Bento Lisboa (Cattete). R 5344

Gonorrheas-
e suas complicações. Cura radical por

Í" 
rocessos «eRiiron e rápidos. l)r.
OAO ABREU. Das 8 ás 11 e das

15 ás 18 horas; C4, rua de S. Vc-
dro, -4.

MOVEIS
A OASA QUE VENDE MAIS

RARATO E'"A COMPETIDORA"
RUA SKNADOI. KÚZKBlbí 75
Camas do peroba para casal, *S$,

3"S. .15$. 40$. 511$. 70$. 80 e 90$!
toilettes. 90$. 100$. uu$ a 130$; iiic-
sas de cabeceira, 20S. 25$ a 35$: guar-
da-vcstldos, 43?, 50$ 100$ a 130$:
guarda-lonças, 30$. 35$, 45? e 125*;
nicia3 mobílias. qo$. 100$. uo5, 150$
a 250$; tríiarda-cõmious, 25$, .10$, 45$
até 60S; RU-rda-casacas 100$, 175$
ate 20u$: preços a dinheiro.

Ricos dormitórios, cstylo allttimo, e
a Capitei, vcndcm.se a dinheiro e :i
orestações. (S 550)

DR. EURICÓ DE LEMOS
Professor 11 v. da Faculdade de Medicina —

Eap.: garganta, nariz, ouvidos e booca

OZ.EXTA J Cnra garantida e rápida por
(Fetidez nasal) prOCCSSO DOVO

Cons. RUA DA ASSEMBLÉA N. 63 sobrado
Das 13 ás G da tarde

ALTO DA BOA VISTA
(TIJUCA)

Aluga-se uma excedente ca-a
mobilada com S quartos, luz ele-
ctrica, banheiro, garage, os bondes
passando na porta. Quem preten-
der dirija cartas á caixa do Cor-
rcio 246 ao cr, Manoel Azevedo,
para ser procurado. R ('1950)

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eezemas, friei-

ras, etc, "linguenio Sanlo Brazi-
Kensc". Rua Marechal Floriano,
173. A. Uesteira Pimentcl.

4/4i J

Casas em Petropoiis
Alugam-se duas, na rua Palati-

nato, ns. 29 e 41, limpas, bem 1110-
biladas c com . boas accommoda-
ções para familia. As chaves es-
tão na rua Dr. Porciuncula n. 29
e ná rua Souza Franco n. 57, cm
Petropoiis, Tratam-se na rua Ge-
ncral Câmara, 76, loja, Rio.

(4'OãJ)

SALVAÇÃO DA
LAVOURA

Morte da formiga
Saúva pelo "Fui-

minante Nacional"
Que é o único processo elficaz
de formicida, o de mais fácil ap-
plica.ão e o de preço ao alcance

dos pequenos agricultores.

N^gsip'
Valiosos' attestados comprovando

sua superioridade
THE LEOPOLDINA "~l.AI_.-~

WAY COMPANY, LD.
Via Permanente

Atlesto mie o «r. Vfllentim
J.opes applicotl na Fazenda
Modelo "1ÍBMFICA", de pro-
priedade desta Companhia, em
Macucò, Estado do Rio, 200'
tubos de formieidn de sua in-
vençâo, a titulo de experiência.
Oi resultados obtidos prova*ram que onde 09 gíizes passamos formigas saúvas morrem.
De todas formicidas que têm
sido npplicadbs ntc hoje, essa
c a de mais fácil npplicação.
O seu preço eslá oo alcance
de todo e qualquer agricultor,
Assigando H. E. 'GUYTHER.
Engenheiro Chefe das Linhas.
(C-riri-bo da Companhia Leo-
poldlnn, com data de 7 de
obril de 191C, devidamente au.
tenticado pelo Engenheiro queíissigiiá carta).

Pedidos e informações a
SOCIEDADE ANONYMA"FULMINANTE NACIONAL"

120, Rua da Quitanda, 120. 3"
andar—Rio de Janeiro.

OO

COLCHÕES
Para solteiro a 3?, 4$ e 6$; di-

tos para casal a "S, 9? e 12S000;
no deposito e officina da Colchoa-
ria São José, á rua Frei Caneca,
n. 309, próximo á rua de Catutiv.
by. .4911 J

COOPERATIVA1 ESPERANÇA
o Brasil, garantida por Carta

C sorteios em unia sócom

Autorizada a funecionar em todo
patente n. 23.

Clubs de jóias c outros artigos
prestação.

Resultado da semana finda para todos os planos:23 Segunda-feira. .•
2.» Terça-feira  .- . .
25 Quarta-feira. , p . , . ..... , , .
26 Quinta-feira. ,-.-.,. >: -r T -. . , .
27 Sexta-feira ••¦-.¦ . , ,- ,
2S Sabbado ..,-.-.-,

O' fiscal do, governo. — Dr. Josepliiiw Fclieio dos
Jóias, Relógios, Oramopbones, Capas de borracha, Guarda-chiuaa

com castão de ouro ou prata, Machinas de costura e de escrever,
Espingardas, Pistolas, Carabinas, Biçyclettas, Mohilias, Filtro "Fiel"'
Roupas brancas para homens, Harmônicas, Ternos de casemira, Chá
péos Panamá, palha, communs de feltro e outros artigos.'\cceitam-se agentes idôneos, dá-se bôa commissão,

33
3'
ort
36
S2
03
San I oi.

Biato.
Peçam catálogos [Ilustrados c prospectos Ricardo

Rua dos Andradas ri. 79.
Teiephone 3039Rio de Janeiro, 29 de outulirc de 1916,

Norte

Aos doentes do estômago
que nr,; mandarem o seu endere-
ço, acompanhado de um scllo de
100 réis, para resposta, iudicare-
mos gratuitamente, o único meio
para obterem uma cura verdadei-
ra e radical. Cartas «.i redação
d'~_ Abelha, \'ill_. Nepomuceno,
Minaj.i

CABELLOS BRANCOS
Lsae hrilliantina "Triumplios

para acastanhal-o.s. Frasco 3S000.\ ende-se nas seguintes perfuma-nas: Baztu, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hermanny¦ e Granado 8: C, e em Nictheroy,'orogatias Bâicçjioj . Mixtgt "

60N0GI0INA
Cura radicalmente o corri-

mento das senhoras e a gonor-rhéa aguda ou chronicá.
NAO PRODU/" DOR NF.M

ESTREITAMENTO
A' venda em toda a parte.

Depositários: Granado & Filhos
91—RUA ÜRÜGUAYANÁ—91"Rio de JàhciFo

SÓCIO
PRECISA-SE de um com algum

capital para um restaurant no pa-
vimento térreo, e comniodos mi-
bilados nos 1° e 2" andares, (m
casa no centro commercial, fa.en-
do negocio regular. Informações
á rua S. José iv. ;.(, 1° andar, sala
dos fundos. (.1912 J

OURO
Prata, brilhantes, cautelas

Monte de Soccorro. compram-se
pagam-se bem. na praça Tirai-

1 tçs, 64, Casa Caieis

A Casa "TURUNA" á rua
Senador Euzebio n. 127

Acha-se em liquidarão forcada
lftira acabar com o negocio :— Liquida sem reserva «le
preço todo o seu "stock" defazendas, armarinho e roupasfeitas. — Visitem, pois, aCasa '"n-RUXA" 

para se cor-tifiearcin da verdade. Trás-
passa-se o contrato, ou aluga-se a loja com moveis e uten-cllios- {^ 55IO)

FABRICANTE DE LIXA
Mm industrial querendo montarum fabrico de lixa, necessita ou-"'/ um profissidnal baslnliecedor da

cordarem-se
ante co-

matéria, afim de ac
na montagem e cal-eu.o do material e matérias pri-mas. Presença ou carta

gaça, rua M.ruhy Gra:
AiC.Iier.oy_

M. Fo-
»¦ 38.

4«S_ J

Grande fazenda café-
eira

Vende-se uma muito importante,
produzindo 10.000 arrobas de café,
situada em clima salubcrrimo, dis-
tante 9 horas desta capital, e 8
da de S. Paulo; trata-se, das 2
ás 4 da tarde, com Alfredo Esta-
cio de Faria, á rua da Alfândega
n, 25, sobrado, sala da fronte.

(M 4541

DENTADURAS
.ualqucr trabalho velho da

COMPRA-SE
boca

OURO E PLATINA
K. Assembléa, 16, loja áe

louça. (J 54.15)

PADARIA
Proprietário, dispondo de um

grande armazém com forno, aluga
com contrato ou associa-se a um
pratico que tenha algum capital;
informações, rua Barão de Ubâ
n. 162, R 498S

A CURA DA
TUBERCULOSE

, A "Alicina", em cuja compo-
siçãt. figuram o alho e p agrião,
dois yegetaes reconhecidos porvários scicutistns como verda-
deiramento maravilhosos n acura da tuberculose, 1 produzresultados seguros em todos os
penedos dcsia terrivel enferml-dade e cura coniplelanicntó no1» e 2" gráüs. Xá bronchite,astnraa, mflucnza, coqueluche e
principalmente na bronco.pneu-morna o resultado é infnUivel.
^¦¦Depositários: Silva Gomes &<-. Kua de S. Pedro 40 e 4J

SYPHILIS
Essência ilcpurativa conccti-

trada de earoba miiida
(.Formula de Frito)

Approvada e premiada com me-dalha de ouro. Cura: eJupigesboubas, sarnas, doenças do nari'e dos ouvidos, borbulhas, comi-ehoes darthros, .paniios eezemaserysspela, s.nphilis e rheitmâtismoanueo e recente. Preço 2S500.
Depormos) Drogarias Pacheco

rua dos Andradas 45; Carvalho
rua i» d- .,;,,rço 10; rua Sen- deSetembro fi e og e á rua da W
sembléa 14. Fabrica: Pharmaoi;
Santos Silva, rua f)r. Arislidcs
Lib. __9t Tel, 1,400. Yiíla.

Bazar
Colosso

Jluilas novidades' e grande Irarate.ra;. filo eníestado para vestido?.2?üoo; J.tnlios metro larsura especialliara vestidos. 2$; Mólmol ricamentebordado metro 30 largura, 6$5oo; 1,1.11I10 pardo metro largura para vestidosc guarda.nó saldo if.ioo; Malas to.dos tamanhos para roupa e viagem;.Meias marrou c amarcllns liara mo-
ças do 6 até 12 annos. ''anuo alto,transparentes, i$Soo; Meias marron
e ainarclli.s fio Kscossiu n;ira Seulio.ras. i$8oo ; Morini sem preparo,fino c encorpado. íoo iwr nielro;
eraude 1'ariedade de morais; Colchas
riquíssimas pnra noivos. _SS; Corli-
nas, p$soo iiar; cortinados para ca-'
sados, 22$; cintos uretos. eiieariia-
dos; já tem poucas meias seda de
4$; Meias rendadas; Lisas iodos ta-
m.inhos crianças; Saias de filo me-
tro largura para Vestidos -!$6oo; Bo-
necas grandes ricamente vestidas para
presentes; Tafetá seda mvlro largu-
ra. 9$soo: Brinquedos, velocípedes;
cordão grosso pnra vestidos 300, e fi-
uo 100 motro; Todas qualidades dê
tecidos pretos e todos artigos luto;
MeriuA oreto cnfcsladu i$4oo; Cie-
pe China preto suuerior, oSíoo; filo
preto nictro., largura, -$6oo: filo 5metros largrtra para «lospiiotciròs ou
cortinados 6$?,oo: Meias seda homem.
-•Sooo; Meia; filo ricamciilo bordadas
parecem seda para senhoras 3$; Boi»
sas e saccos de seda todos taniimliò»
para crianças c senhoras, tudo no Ba-
zar Colosso é encontrado. Kua Had-
doclt Lobo 11. 4 c n. 6, em frente
egreja largo Estacio Sá.

MEDICO
Dr. Rubem Branco medico cspcclti.

lista partos, moléstias senhoras -
creanças. tratamento rápido c nioder.
no da crippe Bronchite., Coqueluche,
tosse couvulsa, Asthnia, Diabéticos,
abortos, suspensão scllo c sypltilis.
Applica 60C c 914., Consultas, cura-
tivos operações grátis das 7 ás 9 ho-
ras manhã na pharmacia. na rua
Arisüdcs J_,obo n. 238; teiephone
1535. Villa. Consultório Avenida Meu
de Sá n. i.çj teiephone 5981, Cen-
trai; residência rua Haddock Lobo
n. 6, largo Kstacio Sá; atteivde cha-
•nados urgentes, dia e noite para ti-
dade. subúrbios c interior; tolephon»
239'. yilla.

MODISTA
Madume Rodrigues Branco, modiv

ta; fciiio costumes |S$; feitio seda,
16$. c cassa. 12$; tem forros, sidas,
çasimiras. cabardine, tecidos pretos o
todos artigos luto; tecidos brancos c coror
para vcsti-dos noivas todos artigos pa-
ra cliapcos arame, flores plumns; dá
execução qualquer encommenda <lo to-
toiior; earante perfeição; preços mn..
dicos; rua Haddock I.obo n. 6; te.
lephonc r.to 1 Villa. (S 5524!

SATOSIN
c um remédio único .tela sui
efficacia curativa cm todas at
affécções pulmonares;

SATOSIN
cura os calarrhos agudos t
chrotiieos dos bronchios è dos
pulmões nos diversos períodos
da m olntsüa;

SATOSIN
110 tratamento dá tuberculosi-
comprovada exerce effeito» re-
troactivos sobre a infecçâo ttti
um limite tal que paralysa c
desenvolvimento dos bacHlo:
de Knch até supprimil-os con-
o emprego prolongado;

SATOSIN
c recomuiendado por summida-
des médicas brasileiras e es-
trangeiras.

iA' venda cm todas as boas phar-
macias e drogarias do brasil.

IMPORTANTE FAZENDA
Vende-se. no norte de S. Paulo,

entre duas cidades prineipaes, ri-
cao e de muito movimento, a uma
Jcgiia de cada unia, constando de
250 alqueires de magníficas pasta-
gens de gordura roxo (catinguci-
ro), pastos muito bem tratados e
completamente limpos. Topogra-
phia admirável. Serve para inver-
nadas de gado para corte ou paracriar cm boa escala. Existem nas
imniediações três importantes fii-
bricas de lacticinios, que compram
todo leite a 160 réis o Ftro, fa-
zendo mesmo contrato até 10 an-
nos. A fazenda vende-se só 011
com gado, cm parte ou no toda
conforme combinar-se, F.lla pus
sue esplendidas manadas de gado
hollahdez', o melhor leiteiro. E'
fazenda completamente montada,
dando immediata renda. Para 'ra-
tar e mui. informações com .1. J-
Labandcra, á rua Barão de Igua-
lemv n. 55, Maltoso, nesta capi-
tal. R 4125

Galliniias de pura raça
Pessoa que tem necessidade de

liquidar, vende um casal de Dr-
pingtons brancos, So$ooo; 1 temo
de Orpingtons Pretas, 8oÇaon;
1 gailo Cara Uranca, 30?oOO. lista,
criação é superior e são aves im-
portadas. 1 terno de Plymutll, ca-
rijo, americanas, ;o$ooo; 2 gaiii--
nhas Orpington Pretas, produeto
nacional. Ksla criação serve para.
quem queira iniciar e seja amador.
Ver e tratar á rua Campo das Fi.-
res ii; 3, cm Jacarépaguá, Apcár
110 Pechincha. Pôde ser li^ta todot1
os dias. tJ.os, vendem-se dr di
v_ri.4s r.a;a. a _..v.o a dl«i».
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adquirida ou hereditária,

interna ou externa em to-
das as manifestações:
IMieumatismo, Eezemas, Ulce-

ras, Tumores, Dores musculares
e ósseas, Inflamarão das glmulu-Ias, Dores de cabeça noetumas,
Escroíulas, Ulceras do Estorna-
go, Racbitismo, Feridas daBoca, Nariz e Ciurganta, Dar-
thros, lurunculos, etc,

se consegue infallivel-
mente com o

LUETYL
O Wt CK~!t«*i> antisyphibtico. 0 eliminador por cxcellcncia dos mi-

fcrec-ig» c impureza» do Sangue. O LUETYL actua sobre todo organismo,eu. »..„(, a _j,„,,.,», tanto externa (da pelle, Olhos, Nari«ctê), como interna
(dos Pulmões, Coração, lEstoniago, Fígado. Intestinos, etc.) UJ« de olfeitorápido e enérgico e de paladar agradável e não tem resguardo. Cura efortalece. Pesae-vo'. Toiiiue uma garrafa de Luetyt. Pcsae de novo
que, se fordes magro, vosso peso terá augmentado de i a 2 e até 3lãlos cm dose dias. Uma garrafa de Luctyl eqüivale a 10 de qualquer de-
fiiralivol Os dopurativos focem bem. mas só Luctyl cura Syphilis. Toma-seuma colher após es refeições. 'Encontra-se nas boas pharmaciasQuereis conhecer o "Perigo da Sypliilis"? liscrcva-no» que enviaremosimpresso.

DRPOSITO GERAL: AV. GOMES FREIRE, 90. Tel. i.coa.C.

= '">..«wi*^tl_

{SLVAR0W&^____t
nii.Dilis.il

¦**.fcr«».^**'*'3j

í GAFETERA FLUMINENSE
IMPORTAÇÃO DIBECTA

CORREIO DA MANHA — Domingo, 29 dc Outubro de 1916 13
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Casa á rua Paysandu'
Aluga-se á familia de tratamen-

io, com ou sem mobilia, tem cinco
quartos, tres salas e todas ac de-
miais commodidades. Ver, das 11
ás 4 c informações á rua Marquez
de Abrantes n. 45. 4441 J

(Artigos Americanos
CARTEIRAS ESCOLARES E CA-'DEI RAS PARA THEATRO E

CINEMA
E. II. STAFFORD MFC, C.

Chicago U. S. A.•Representante — L. MOURA'Rosário i;o — Cuí.ta Postal 1865
5454 J

Preço de oceasião
Vende-se um predio de tama-

nho regular c um menor nas pro-xumdades da rua Haddock Lobo.
frata-se na rua do Rosário ,102,sobrado, das 3 ás 4, com La-
faye'te. 

 
'*_3?.i°

Moveis a prestações
Querem vv. eex. comprar mo-

veis em melhores condições e por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
mo ns. 117 e 119, telephone 5209Norte. (S 2042

«t
' ¦;% V 

'í£.!-

¦ ¦ 'i>if*J**N - - .*

A rainha das machinas paracafé
Privilegiadas c premiadas em di.versa» exposições nacionacs c estran-

gciras ;A sua superioridade foi reco-nhccida pela illustrada secção de ma-chinas c opparellio» da Sociedade Au-xiliatlora da Industria Nacional.
A' venda era todas as principaescasas de ferragens e bazares desiaCapital e dos Estados.
rubrica e dcp., R. MARECHAL

FLORIANO N. 15;. — Tel. 1562,
Norte.

SI. A. SAMPAIO
Grande fabrica de artigos para il-

luminução, pbarúcs c lanternas paraestrada» de ferro, e das chaminés de
malacaclicta, para faz e kcrozenc.

Artigos para electricidade, gaz, fce.
rozene e nulacachêta cm placas.

IP

ROUPAS DE
ESCAPHÂNDRO

DE BORRUOHA
DEESCHAYE'

Sião supe rlorcs un estrangeiras o mais apor-
fciçoudiis

r.tzom-so Capas doBorraelii soli medida
<lü qualquer feitlo o ci.ucepiiin* so coru to.la

a perfeição na fabrica do«H. SCIlAltE*-.
luvenção Econômica

de grande utilidade
Sob o numero 9.242, acaba de ser concedida ao

conhecido industrial sr. Henrique Scllavc, desta capital,
carta patente da invenção dc uma nova roupa dc mer-
gulliador.

Eslas roupas, conhecidas pelo nome de "Escaphan-
. dros'[ soffrcram, depois de um acurado estudo deste in-

dustrial, modificações que as tornam muilo duráveis, mais
econômicas e sempre promptas a ser utilizadas, até mes-
mo cinco minutos após lerem prestado serviços.

. Os "'Escaphandíos" até agora usados necessitam dc
dois ou Ires dias para seccar completamente, após a sua
utilização o que não acontece com os deste invento, porser o seu interior de borracha cm lençol, finíssima, o
que dá oceasião a serem enxutos por meio de qualquer
panno, em quatro ou cinco minutos.

As pessoas a quem esle invento possa interessar cn-
cintrarão algumas roupas promlpas em exposição na Casa
Ul. Schayé, á Avenida Gomes Freire, 19. — Dos jornaesdos dias fi e 7 de 'junho de 191C.

MALAS
. Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

mw* WS
W-üto Tf

Não gostaria, Sr. Negociante, que cada freguez lhe
desse um recibo sobre a importância da compra feita no seu
estabelecimento, provando assim que V. S. recebeu o di-
nheiro correspondente ? Isto é precisamente o que V. S.
obtém com a Caixa Registradora NATIONAL.

Entregando ao comprador o coupon impresso automa-
ticamente pela machina, V. S. tem a certeza de que
recebeu o dinheiro, pois o mesmo fica sommado e registra-
do. Este coupon evita enganos, elimina duvidas sobre o
preço pago pelas mercadjbrias e serve como unico compro-
vante no caso de troca das* mercadorias.

Estes coupons são o'melhor reclame que V. S. possa
fazer do seu negocio, porque vão directamente nas mãos
dos freguezes. Mandaremos com prazer informações mais
detalhadas a quem as pedir.

Kua do Ouvidor n. 125
BIO DE JANEIRO

SNit, Daniel (,'. de iMexdoxça
Residência: Laranjeiras — Seripe.
Curado do lllcnorriiagia com cílixir dt; Nogueira do 1'lico. Clico

uão da Silva Silveira.
Ascucia Cosmos — Rio

Estômago
Tridigestivo Cruz, é o unico rc-

médio que cura as doenças do cs-
tomago e intestinos, Drogarias o
pharmacias. Vidro, 2$soo.

Mme. Rodrigues
Finla cabellos de prelo e louro.

Tira pcllos sem offendcr á pelle.Preço io?ooo. Rua S. João Baptis-
ta n. S4, das n ás 3 horas. Atten-
flc chamados. 5.(157 J

Prédios em Nictheroy
Vcndcni-se seis novos, sólidos e

de construcção moderna, rendendo
cada uni 110S000, todos alugados.
Trala-se com o dr. Nelson Rangel.
Carmo 6S, nesta capital. 5443 J

13
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PETROPOLIS
Aluga-se para familia a casa

mobilada ú rua Wèstphalia n. 198,
bonde Cascatiirha á porta. Tele-
phone 173. M 4405

UMHUS GILLETTE j Ouro a 1$850 a gramma CINEMA
Legitimas lâminas ; Gillette, cm

caixinhas de uicüel,'] duzia 4S50Ü,
rua da Carioca n.i; 28, Irmão»
Acosla.

PLATINA a SSOOO
prata, brilhantes e dentes de den-
ladüfas velhas a 500 rs, cada um,
Av, Cenlr-1 105. (S5058)

Compram-se cadeiras, . moveis
para sala dc espera e mais ulen-
silios para cinema. Cartas a esta
redação para Jardim.

MME. V1EITÀS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 4^

15ÃCTYLOGRAPHÃ
pela escola "Remii-.gton", effere-
cc-se uma. Cartas neste jornal,
para L. C. CR 3163

'* K* ~~
l&arca Registrada

|ToiIos os grandes Hospítaea como sejam-

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
tharina, do illustre Br. W. Sen*,
Hospital Humberto I, a Beaieficen-

cia Portuguesa
c outros, lia longos annos só usam o

I055iti.no

Emplastro PHEN
para curas iufulliveis das moléstias de

IMieumatismo, Tosses, Asthma, Itronchitc, 1
JLuinbago, Angina, Dores nas Costas, etc. |

Exijam «as Pliariuaclas c Orosjnrias o
legitimo emplastro com o pássaro

gravado no próprio panno do emplastro

MilJ. & Iltlp. Co-
New YorkAiiierícan

Representante uo Rio do Janeiro JÚLIO D'ALMEIDA
^BS^lwá^i^BSaBaSSSBàtlmmma^m^SSm^

BANHOS DE MAR
Aluga-se em Fac|tietá uma casa

completamente nova com duas
salas, Ires qiiarlos, cozinha, cie.,
á Praia Comprida n. n. por seis
mezes, por KoSouo mensaes;

(R500S)

'TRASPASSA-SE
Uma armação c mais utensílios

apropriados para fazendas c ar-
marinho, bem localizado para este
ramo de negocio. Vara informa-
ções na Casa Garrido. Rua da
Estação n. 4. Uarra do Pirahy.'listado do Rio. (43-5.1)

Casa mobilada (Copa-
cabana)

'Aluga-se, tres a cinco mezes, á
iamilia de tratamento; trata-se
Uruguayana 7;, 1" andar. 543S J

Casa mobilada no
Flamengo

AHtga.se uma toda mobilada, com
conforto e posto, perto dos banhos
de mar. Ver c tralar á praia do 1**1;.. ¦
nicngo 120, casa IV, das io às iS
bs. Telcph. 4C-S6, Cent. (3312)

Iii Í8PGP.ÉI É I
67, ISesa Primeiro de Rüarço, 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

n n r d r i ali il r n S* i ilUU LA I L/i
i) MKLIIOU IVi 0K POLIR

VXIIAS, íiviiliziiiulo com o
melhor, estrangeiro.

VKX1)13-SE nas pliiirnmciiis<le GRANADO ii C„ (* outras
casas do primeira ordem.

Únicos agentes:
J. PAULINO * BRONZE

Rua Visconde de Inhaúma, 48, .°
Teleph, Nortt «7» (R 3>7<))

TIJUCA
Aluga-se a familia de tratamen-

to e predio de 2 pavimento.?, con-
strucção moderna, em centro dc
grande terreno ajardinado e arbo-
rizado, eom entrada e garage para
automóvel. O 1° pavimento com-
põe-se dc g peças c 2" ile 5 dor-
mitorios, quarto para banhos, com
todos os requisitos de hygiene c
conforto. " '

Trata-se no mesmo, á rua Tta-
ciinissá a. 71, das 13 ás 17 ho-
ra».

Pensão Progresso
'Completamente reformada; ma-

ghificos aposentos e preços moili-
cos. Largo do Machado, 31. le-
lephone 43S3 Centra... ÇR 5'/-

|^i^íSiÍ^^»,:^«,^riS5^
;K MAJESTIC S
IR Charutos ílrii&bimos feitos g
,K;i má.i com superiores taha-4
ideos tio Jiivn, IIiivaiKi e 13a-K
Shia-* , . 

';.,'&
g Deposito: nua Rodrigo Sil-á
^vanlü-l'. £SjrK^^SíTlK^isv^^íiiíGi^i^^

ÊxceÜente emprego de
capital

Vendem-se. juntos ou separados,
iS prédios á rua Castro Alves,
sob números 16 a 22 e numeração
-Romana dc I a XIII, a pouco-
metros da eslação do Meyer, e
dos bondes das linhas Engenho de
Donlro, Cãscadura e oulras, quasi
á porta. .

São todos novos e bem construi-
dos, constituindo uma avenida dc
pequenas casas, c dão boa renda.
O motivo da venda é o proprteta-
rio achar-se enfermo e querer li-
bcrtar*sc da divida liypothecaria
r,ue onera os tlilos prédios. O cre-
dor liypothccario facilita ao com-
prador o pagamento do preço, 011
parle deste, por prestações, me-
diante a mesma garantia hypothe-
caria. Podem ser vistos a qualr
(|iier hora, havendo pessoa cucar-
tegatla de mostrãl-os, que é clicou-
trada no fundo da casa ri. iS (sr.
Machado).

Trata-se á rua ?achet o, sobra-
do, com o sr. Antônio da Costa
(antiga Nova do Ouvidor).

(43.10 J

mMm^mEMmmmmim^ ^^^m^mt^^^m^^mt^m

MANTEIGA
AOS FABRICAKTES

Queres colorir a vossa manteiga e
queijos, tií.ie a Coloranlina Ilni.-üci-
ra; ú um prodticto similar a diversasímirciis cstrangciriis eximido da flora
brasileira, nãu contem matéria nociva,como demonstrou, no Laboratório Na-
cioiial da Anulyccs 11. S50..

(Garantc-sè a sua boa qualidade, cdá uma côr ua manteiga cRtiãl ú cs-
transfira: ejtcs produetos já são bem
conheci.io?, pelos principaes fabriean-
lcs liesto» peiicros.

Preços! cm latas c!i litros. .?;Sono;
de 100 .itros para cima, 10 "j° dc dos-
conto.

Depositário.-, — Miranda -X- Filhos,
rua liarão de S. Felix 26, Rio dc Ia-
neiro (R 26)

PRECISA-SE
Luslradores para moveis, ca-

nella c brancos. Sr. Betcille, 91,
Candelária, sobrado, 12, á 1 hora.

(•S.1.6S

mm
Fmiccionain com a ínãxhna segurança ocultuada inferiores aos inuisperfeitos

typo» e sysleiiMs conhecidos

^GARAMÍTIÃ absoluta
Fabrêcaçãta esmerada c8a acredi-

fada fabrica

Fundirão Indígena
Rua C*ajQ:ieriM.o ISO

liio (lo .Tuueiro —;— Telcplionc Norto 387

««MBiMiWi^^Loterias i\ Capital Federal

Amanhã
;J30~;M'

16:ooo$ooo
Tor l$ROO, om meios

Companbla de Loterias Nàcionaes do Brasil
Exfracçõ0spabltc&3 sob a fiscalização do governt

lederal ás 2 U2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

Rua Visconde de Itaborahy N. 45
Depois de amanhã

30T—4-*'

20:000$000
Tor 1$000, nu iiieius

Sabbasio, 4 de noweenb^o
\'m 3 lioriiH tia tarde—300 — 35

¦>§C
l*ór HíiioOt), eiri decl nosGrande o extraordinária Loteria do Nata!

Sabbado 23 do Dezembro íis 3 horas da tardo
INOVO PLANO 1147-1-A.OOOsOOOi^OOO

Por 56S000 cm octogesimos «le '70U rs,
Esle importante plano, alem do prêmio maior dis-tribuo mais :

1 de 100:00014, 1 do 3O:OO0S, 3 .10 10:000$,«1 de 3:000$, 10 de 3-O'JOc*, 1S do l:OÒO
c 50 tle 480sOOO

Os pedidos do bilhetes do interior devem ser ncomiin»nlindos do mais 700 rs. vnrn o porto do Correio c dirigidosaos agentes gemes NAZARETH & C, KUA OO OUVlllOltN. 04, CAIXA N. 817. Teleg. LUSOIL, e nn casa P. CiltI-MAltAKS, KUA DO KOSAKIO 71, esquina Uo bceo das Cnu-cclliis —- Cnixu do Correio n. 1.273.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ç3e» e cm boas condições por pre-
ços baratos: entrega na i* presta-
ção sem fiador. Telcplionc 4113
Vorte.

COMPRA-SE
Qualquer çiuaniidade de ouro,

platina e brilhantes, e pedras pre-
ciosas, pajrando-sc bem; na loa,

., llieria OSCAR MACHADO, rua
(b 1231 do Ouvidor ns. 101 c 103.

CASA PHOEWIX
O estabelecimento que tem

os melhores o afamados (jraino-
phones VICTOR o os ninis

conhecidos em Ioda a parte do
inundo.

Grande exposição de VICTROLAS.
Grande e variado repertório dêDISCOS VlCTOlto outras marca?

Jnlio Bohm Sí CM
ASSEMBLÉA, -71

Bem montada offieina para concertos ein Gra-mophones o Machinas de escrever

jsaatmmaÊ-*

CAVALLO
Vende-sc um por 7oo$ooo, bo-

nila estanuia, marciiailor, escuro,
8 palmos de altura: ila rua Dona
Maria 18, Aldeia Campisla.

(J 52=7)

RAIZ DA SERRA
ACÇAO ENTRE AMIGOS

I*ica transferida para o dia 2J
dc novembro a que devia extrair-
se 110 dia 2S do corrente.

(R500O

O 1 El «ALVO QUEM OUEIS.
PERDE CAUliLLOS QUEM QlíEU.TEM BARRA FALHADA OVEM QUER.TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
faz nascer novos cabcllos, .impede a sua queda e cxtitictic completamentecuspa c miadsiiucr naiasilas tia ca b(t;a, batüa c sobraiitcllias. A' vendiuns bons pharmacias, drocarias
GIKFONI, HUA PltlMlíIUO
JANEIRO.

ncrfum.irias c 110 dcjiosito* DltÕCÃKÍADly MAKÇU N 1-, áulico 11. 9, KIO UU

ARMAZEM
Aluga-se um espaçoso com tres

portas, por 90$ mensaes, á rua de
SaiifAuiia 11. 200. Trata-se á rua
da Assembléa A3. sobrado, ás 4 i|a
horas. J 5036

FOGÃO A GAZ
Vende-se um novo com .1 fogo»

e dois fornos; custam 268$oóo «
vende-se por 150^000; no Itoulc-
vard de S. Cliristovão n, 70,ofiicina.' •' (,irj3a 1)

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a.miazem junto ao porlão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas paramobilia, g peças, 6o$ooo; oleailo

de 0,60 e 0,70, õ 3$soo c ^$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo c no?ooo; èapa-
cbos dc 1111 e 1111,10 a S$ooo e
5$ooo.

Souza Báptista & C.a

AVISO

1

CM FORTE
Iiistnllniln 110 cilificio

dn Associneão Còinn.ccinl
(eom Hv/, clòçtrlcn), Run

¦1'rliücii'ò do Março, lado
do Correio.

10' o requinte da segu-
v.inoii paia depositai' todo
e qualquer valor, jóias, tli-
nheiro, documentos, etc.

Alugniii-so cofres tle 10S
a 100$ por trimestre. Te-
lephone 101, X. (H5SS5

OURO
¦Compra-se ouro, brilhantes, pia-

tinas, jóias usadas c cautelas Jo
Moine dc Soccorro, á rua da
Constituição ri, 64, próximo á rua
do Núncio. W.1-'- J

Ü 3°-i * Rio^

UM CAVALHEIRO
que durante tS annos soffrcti de
bronchite asthmatica, t e 11 d o - ? e
curado na Europa coui a receita dc
um medico allemão, eni ia gratui-
lamente a copia da receita a quem
a pedir por ticripto, rcmcttcndò
envelõppe com endereço para rc-
sposta. Dirigir carta n Américo
Silveira, á rua ò» Relação 11. 3.

Ü'
-DA-

Galeria artística Poríugpa
176, rua Sete tle Setembro, 176

RIO DE JANlSIiaO i

íí
_ ¦'" ¦ ¦¦*i r ¦-itipj-wa

Pêndula Inzil"-

IO. F. C. D.
O abaixo assignado, praticante

addido de conduetor de trem,
declara que d'ora cm deante p. "-
sara a assignar-se Eraneisco R -
beiro Machado Junior. — Frar.-
cismo Machado Junior. R4970

BORLIDO EÜAIA & C-
CASA FUNDADA EM 1878

Únicos depiiHltarioH «lo cimento iujiloz"WII1TI0 c BR'ó;ilH'l£'HS>j
tinta hygienica OtSINA, 8ARNOL

TRil?LI3 liara matar o carrapatò <lo gado
TELEPHONE 271 - Rua do Rosário 55, 58

i-lO Rua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA— Especialidade ern concertos de relógios e jóias a preços mo-aicos. Grande sortimento de.relógios Vigia, Torre e outrasquahdadss. Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-çoes sjmariF.es de s§ooo. Recebem-se assignaturas.

Resultado 'dò sorteio dos clubs dcsla Galeria., dc
accordo cora a òxtrncção da Loteria Federal

cm 28 do corrente

O NUÍVSERO PREMIADO
£üf

Rio de Janeiro, 2 8 de Outubro de 1010
O fiscal Jo Governo O proprietaiiio

Frankün George Naylor M. A. G. Ferreira
A Galeria Artística Portngaczá con:-

munica aos sócios do seus clubs que mu-
dou u sua sede para a rua Sete de Se-
tembro n. J TO. S 158

Pomada de R, L. de Brito
(ÁNTÍ-HERPETICÀ)

Approvada e premiada com meda-
lha dc ouro

Infallivel nas empipens, dar.
tliros. espinha?, frieiras, sarnas,
lepra, comichües, eezemas, panno-,
feridas c todas as moléstias da
uellc. I.ala 18500. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
11. 45, c Sete de Setembro St.

1:00 J

SITA THEREZA
Aluga-se a magnífica casa sita

á rua da Lagoinha n. 43, a dois
minutos dos bondes, com quatro
quartos, duas salas, cozinha c
mais dependências, ^ctu quinlal
espaçoso e soberbo terraço com
vista para a baliia. .Está aberta
rara ser vista pc'.«as -srs. pr-eten-
licnies. Trala-se 110 becco da
Lapa dos Mercadores n. i-. so- i
brado, das 10 ás iS horas. (J s-54

Secunda

Tirt«

ÇUM'«

Quinta

Sexta

Sabbai

'JoniiiiEO

BTJ TTSO

KOLA-SOEL
e por isso

sou o homem invejado
gordo e forte

KOLA-SOEL
E' o tônico mais pcdsroso qua

cs conhece, para combater, ana-
mias, fraquezas, nouraslhenias, lim-
phalismo, dundo um augmenlo do
peso em 15 dias de um kilo.

Ulil nas moléstias de estômago
e a todas as senhoras que ama-
menlam,

A venda em todas as

PHARMACIAS E DROGARIAS

OCCASIAO
Traspassa-se uma tinturaria, cm

ponto bom, fazendo bom negocio,
aluguel barato; trala-se á rua Se-
iiador Kuzebio io6. R 54S3

PHOTOGRAPHIÃ"
Material completo para plioto-

graphia, pliotogravura e micropho-
tographia, recebido dos principaes
fabricantes europeus e americanos,
ilraiide soriimciuo de arligos para
pliotominiatura. Preços baratissi-
mos que desafiam to.la a concor-
rencia. Pastos Uias. 52, rua, Gon-
çalves Dias, sobrado. Kio de Ja-
neiro. It 5.1S2

Moveis a prestações
Por que v. cx. não visita »

Casa Sion, na rua do Cattcte, 7,
que entrega os moveis na 1" cn-
Irada de =0 T e 05 seus preço»

. são baratissimos. Cattcte, 7, tele-
phone ,170o Central. (S 2041

OURO
a i$Soo, platina a o$ooo, brilhan*
tes, -praia, dentes usados, cm qual-
quer quantidade e aos melhore»
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja dc ourives.

4-^SS J

\

e
f> I Araujo Freitas & G.

AGENTES GERAES í
IUO DE JANEIRO

/.or.vcu COSMOS

SITIO

fy$ Enercjil poderoso tônico
_sa*. Novo anti-rlieumatico
£<__ Energil depurativo acjraclavel
gfj Rei cios laxativos
«>****i Grande remédio da inulKéjr?
i«h Iiateg-ra a força do honiem
E~< Licoi* o mais saboroso

Aluga-se para criação, ecreaes c
habitação de familia, com grande
terreno e grande casa, por 100$
mensaes, está aberta a casa e
procurar Nalividade, á ma Had-
dock. Lobo 11. 61, no Realengo,
5 minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, i" andar, cora o sr. Souza,
das 11 ás 4 horas. (

LEITE Á DOMICIUO

Convém a todos

O mais poderoso medicamento empregado
nas Broiichitcs, Tosses rebeldes. Coqueluche,
Asthma, llcmoptyses, Fraqueza pulmonar, 60

Elixir de Kãstruço
Vcndc-sc em todas as pharmacias c drogarias
ALFREDO DE LEMOS

Phuriuacia S. J. Ilapllsta —11. General Polydoro. 3
Dcpositarios-Rodolpliollcss& G. r. 7 dc Setembro 71.

(Casa Ilurbet)

Hie. Sá, massagista
Diplomada, -pela Instituto dc

Portugal. Especialista cm massa-
gens manual e eiectrica. c garanteo tratamento e cmbellczameitlo da
Pelle. 3$ooo. Extracç.iu dos pcllosdo roslo por electricidade i garan-
te que não volta. Penteados parasenhoras. Attende-sc chamados a
domicilio particularmente para se-
nhora?. Una S. José, C7, sob.
Telephone 591S C. (S 2127

PM Ül

Na leileria "Alba", á rua do
Ouvidor 11. 5.', telephone 3.099,Norte; recebe-se a principiar do j trada de ferro c dâ capitai (Tmãís

póssivel. Detalhes minuciosos a

Situação ou Fazenda
Compra-se una, até cem alquei-

res, com a vantagem de puxar a
prazo, entrando com pequena
quantia, que tenha boa casa, boas
terras e ajuadas, próximo de es

dia í" de novembro em deante,
assignaturas para fornecimento
diário de superior leite de Man.
tiqueira, desde o largo do Macha-
do ao lardò dos
Vermelha.

cue ate a praia
4921 J

(3 5Sjcij 1

A' veeida «ass drogarias J. fi.. Pacheco
Granado & C. e Araujo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias i 59, if*,-. moL-5i;..5_d0 ^.^q- e

saber, que o ''Tridigestivo Cruz" í
o unico remédio approvado pela
Direetoria de Saúde Publica, que
icici.mo».

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons qiiarlos com to-
do conforto, a famílias e cava-
llieiro». Teleph. 3804, Central.

«9*54

Roque
n. 95.

rua Uruguayana
S 4230

Alugam-se bons e confortáveis
quartoa a rapazes do commercio,
cavalheiros c casais sem filhos, a
5?ooo, f.$noo c 7$ico diyios, comou sem pensão. Bons- banheiros,
água quente c fria, tíecricidadc.
tclqhione c todo o conforto, rua

Telephone 5853, Central

casasegurF
"Fabrica 

de malas o moveis d»vitne, TAPETES, OLHADOS
para cima o debaixo da moza,

para forrar salas, prato-leiras, eto.
JOGOS E SPOIÍTS

do todas as qualidades.
r.emettè-so a quem pedir o c»talogo de 191C.

Segura Campos & C.
Rua 7 de Setembro n. 84

RIO DE JANEIRO
Fazenda ou inatta vir-

. Pcrmuta-se unia espaçosa c so.
lida casa nos subúrbios dcsla ei-
(laje, por fazenda ou matlas vir-
gens nos Estados tle Minas, São
Paulo, ou E. Santo. Informações
minuciosas por carta a J, Maclia-
do, á rua dos Ourives 69. 4447 J

Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns.l°iterias injetas, residências, etc, etc.Fabricante s x* Rumer. Rua Vasco da Gama 155

m^i
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ODEON Companhia Olnematograpliica,'-. wOrasileir«.
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HOJE ¦ Ultimo dia - Ultimas sessões de nm concurso de belleza e arte
QUEM VENCERA' ?

MEKriOHBLLI e BBRTINI
EM UM MESMO PROGKAMMA

Pina Menichelli
em uma nota do BELLO, dô

SUBLIME, no fllm

TIGRE REAL
0 grandioso romance em 0 longos

actos. — Historia de seducç&o,
de amor, de martyrio.

g*»'*^

FRANCISCA BERTINI
a artista cuja sensibilidade commove o seduz, no fllm

O U L. RA , A LHEIA
romance de sentimento e de poesia

Trabalho queexcita e sensibilisa

jlmljlixtul
um nome

let-umbante: Maria Jacobini
Mais um film de arte:

$QW&r<*QQQQÇQQQ$QQ$W$$QÇ$QQ$Q$Q$$ççççççççççç$QQÇQQQ$£

Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada ¦ i» deita t.pital

Auto de luxo para estamentos e
passeios

ESCRIPTORIO
avenida Rio Branco, 161

Tel. j/4, teimai
GARAGE E OFFICINAS

Rua Relação, 16 c 18
Tel. 2464 Central

RIO DE JANEIRO
,--..¦ —*

Proprietários
Procurae a "Liga dos Proprieta-

rios, á rua do Ouvidor, 731 tereis
vossos direitos garantidos.

(J 542»

Proprietários
Procurae a "Liga dos Proprieta-

rios, á rua do Ouvidor, 73; tereis
vossos direitos garantidos.

(J 5420
¦¦•' ¦* «

N
N««

váiEif&jiãftili I ! r/_f_e!___5_f|__Q_3__U_I_v~^ifôgi^»_*gg»_______w__l lr^vfVWVmwvt^r^m^i^wt ?
__i________Xfc|__£_l_l_l r-
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ij Snppressüo
da

espora PATHÉ Amplo
Arejado

Confortável
HOJE - ULTIMO DIA DE«MU

Da série Le Coq d'Or
de Pathé Prères

EXEMPLO! - MORAL 1 - ARREBATADOR l
Seis actos de intensa vida dramática cruel

Protagonista. Miss Florenee Reed
Uma sublime lição de moral

Acompanhando passo a passo as machiavelicas combinações
dos jogadores prollssionaes, conhecereis a sconielha deter-
mitiaiite do PEIOII VICIO - Os melhores artistas da casa

1'nthó collaboram nesta drama 

l;,n fllm <Ie alto valor pedagógico :

Como se educa em Portugal
o Instituto Moderno do Porto

Vista gorai—As aulas, as salas, os spoits, ti instrucção mi-
litar, os passeios, refeitórios, dormitórios etc.&mm®m jornal

apresenta noticias mundiaes sobresahiudo
O duello entre d' ^s locomotivas

JI 11
apresenta: o accordo Punniú-Santa Catlia-f<

ri 11 a —o Campeonato do Remo e o
Juramento da bandeira pelos volunta-

rios do manobras
'*,?¦¦***- 

AlflfiQ - Attendendo aos irihumcros pc-
__& HHISU " didus de nossos amiguinhos,
daremos só na matinée, o suecesso de MAX LINDER
- O ACASO E O AMOR!

Tnarjcrxxxxs.xxxxxxsxx xxich

CINE PALAIS
HOJE

Pela ultima
vez.:.;
matinée

e soirée:

Portugal i li
PARADA VIL DA DIVISÃO PORTUGUEZA DE
20.601 HOMENS IA PLANÍCIE

GÜBiüilKHIi
tt

prapapipiptiiiísuniÉiiiiiaBi
5»

!í8!M:i.[ffi!:;-EH:írS:!/!Ef'i:BU3ü!S!»

1Itransmissão
Mais resistente e mtiis buraliti quo qualquer correia de couro ™

ou do bnliitii 1
| Especialidade para En.gcrih.oj Ccnlraos. Serrarias, Fabricas do Tecidos, Moinhos de 1
Í Trigo, Fundições, Machinas de Lavoura c Officinas de Mecânica cm geral 1I Peçam a tabeliã de preços e comparem com os de correia tle couro ou balata

FABRICADA POFt

f The Sandeman Stiilif CittciliKJii Company, Ltd. ........
| Fabricas em Dundce e St.inley-Kscossiit Fornecedores do Governo do S. M. Ilrjtannica õ'outros

Agente*, e representantes no Brasil ;I PEREIRA ARAÚJO & O.
CASA BORLIDO MONIZ

| Escriptorio c armazém: RUM íftE g. PEDRO, 87 % Caixa Postal 262
DEPOSITO : RUA CAMERINO, IOMU7 - RIO DE JANEIRO

«EiiHiKiíBiiiiiaíiiuiinlillllB:i!:!BllI!iaUliiBlMlia!íl]B!l!:IHIIi:lfi3iii!«liii!Bf:!iiai!iliBi:[]íB::!f;^!;í!!l

mt.mm&jsmimeÊimskitmimàiiz
F»A.IL/jA.CES T*EiE3^*_.TXi.B

Cyclo Thcatral Brasileiro
Grande Companhia Italiana tle Operctas

ETTOBE VITALíIS

HOJE-

ME PALAIS

¦In B ^'lii I.Mil.liWWi il I .****J*~s~~.-. .' .. - i, ¦ 1....^—. I,, ,.-, . ~—.

Unico fllm official apresen lado no Colyseu do Rc-
creio de Lisboa

«Porlusal vencedor nunca vencido», na
expressai» do im mortal cantord«ssuas rIo-
rias. affirma em pleno século XX o brilho
Iminiircessivei da sua historio militar. K*
a improvisação quasi repentina de um
exercito em guerra, gerado do heroísmo de
um grande povo.
PORTPgüSZES ."BRASiLEIROST.ALLIADOSJ

Vinde render a homenagem da nossa admiração
a um punhado de heroes 1

HOJE, pela ultima vez, no
Ci

 iLíIS
DOMINGO

20 «le outubro """
2-GIUNDES ESl'liCTACULOS-2

Brilhante matinée ás, O maior êxito
da

21-3 tttrda semana
A' noite Rrande os-
pectuculo ás S 3ii da

noito
Ambos os espectaculos com n representado da novíssima 5

opereta em a acto3 í

U U66EN0A DELLE ARÂNCIhl
Época actual _ Primavera — As nccnas passam-se na Sicüia

, TOMA PARTE TODA A COMPANHIABrilhante desempenho de BERTINI; PINA ÜIOAXA, MARIA
GIOAXA c CIPRANDI

_,__ , «sente da orche-tra maestro L ROIC.Bilhetes a venda no theatro
_ •'•;-, , PREÇOS DO COSTUMESegunda-feira - O TOREADOR. — Brilhante. MATINÉE.Brevemente - CHAMPAGNE CLUB. A seguir CINEMA STAR.

(l__5.ino)
it»o—-¦•»•. t Ar»u*»f*i**K-4M*<unrJK

Loteria do Estado do Rio
Grande do Sul

AMANIÍl —íi— ASSANHA

ron io$ooo
Distribuo 75 % em prêmios,

sorteiindo-os om globos do
crystal. — HOI.AS NUMIÍIU-
DA.S — por inteiro.

A' renda om toda n parte

PRÊMIOS SORTKADOS"I premi o ile. . . 4o;oooSooo
i -prêmio de. . . 3;ooo$ooo
i prêmio ile, . . 2:ooo$t>on
í> prêmios ils i _rioo$ 6:ooo$ooo
q prêmios dc 5110$ 4*5oo$noo

20 prêmios de ioo? 2 :ooo$uoo
58 prêmios de 50$. 2:90o $1100I904 prêmios de 25$. 4;:Coo$ouo

2.000 prcmlos no total de 108:000$,
lüllicte ií renda

em toda a parte.

CABELLOS BRANCOS
.Tintura Figaro c a melhor para

tingir^ os cabellos inslaütançamcii-
lc. Caixa 101.000, pelo Correio,
i.-$(ioo. Para acastanl-.al-os usae
llrilli.-iiuina Figaro. Frasco 3$ooo,

pelo Correio ,)$ooo. Depositário,
Casa A' Noiva, ,.6, ma Rodrigo
Silva_ ,.6, entre Asscmbléa e Sete
de Selembro. Tcleplioiíe 1.027,
Central.

RAIOS X
Vende-sê nm .apparelho

raios X, cm pci-feito cslads,
com as respectivas nnipolas
e o espelho. Rna Cencral
Câmara 26, I, das 12 is 4
horas. 4127 J

Proprietários
Procurae a "Liga dos Proprieta-

rios, á rna do Ouvidor, 73; tereis
vossos direitos garantidos;

O 5PO

Cinema Theatro S. José
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Companhia Xacional, fundada cm 1 de j'ull o de ifju. — Direcção scenicado «dn; liilnardo Vieira — Macstio da nrchestra 10K1C- NUNESA MAIOR VICTORIA D THEATRO POPULAR

HOJE — 29 do ontiiliro de 1916 — HOJE
A'S 2 ilu HORAS

GRANDIOSA MATTNE-E INFANTIL
Farta distribuição dc "bonbons" c doeis ás creancai

A REVISTA f*&

O PISTOLÃO
A' NOITE — i» o ii sessões — A's 7 c 8_|;. _ A peça hurle-ca

O CARIMBAMBA
(O CURA NUEIRO)

NA 3a SESSÃO -__s 10.1I2 _ A linda revistaO Pistolão

CINEMA IDEAL,!
H°JE - Monumental o artístico programma • HOJE ©Um trabalho de alta senHaoâo o drama policial (S)

0TRUSTDOS DIAMANTES ^w^^ss&^i
<§>

arrojo e au-lacias. Embates encarni-
gados entre bandidos e homens do bem ,

^.«"^^^if^rinie^f- suicídio milagroso
Em 2 longas e aitistioas partes-Episodio sobre a vida bohamla ©-

X^MgffiÍSA,-0S HOMENS NÃO TEEM JUÍZO |mA:M AN MA
®

Oi cpucla- tilõs começam pela cxhUiicno dê "íilms"
Amaiilui — in e 2" sessões — O PISTOLÃO: i*

RIMRAMBA, Terça.fcira — A' RÉDEA SOLTA.
cinema tograpliicn*.
scs-:ão — O CA-

(S 556.1)

Ho Cinema filsison Moderna
TORNEIOSDE
RASVS-BOLK

I3COJI3 ÍIOjE
Pi^ogramma cora-
pletaraente novo
Das ó lior.-.s da em JiMtite

Bilhttes cem bonificação
iKuitcciorfatido tppnrellios :i,<v4ÍMgivdris pela-s cartas- nn ten tes n1, 4,611,.|.6i2, .1.51 j, 4.514-, 4.I...-8 c 7.Ó6J.

PREÇOtl DO BILHETE i$ooo
— Valido por 15 dias —

Sorteios (1 e âs 9 horas
ilu noito

\unicros premiados liontcm: io e :(j.
BREVE5IEXTE —

NOVIDADES.

PARQUE-LEME

HOJE E TODOS OS DIASPATINAÇÃO
Tonto dos bondes,

Bar-SkatinK-Rink _ Tiro ao Alvo-Alegre ilorcsta para pienic.
Lunch-Room

Bebidas de todas as qualidadesestrangeiras e -acionaes, comidasIrias isatidwichs, conservas,
etc, etc.

Casa única de diversões
gratis para creanças

c outros jogos de
cecasião

MUSICA e FLORES
Rua Gustavo Sampaio

Teleplione Sul 2021— Rio dc Janeiro
BONDES A* TODA HORA

(H 55-19)
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K mala o monumental film dramático deFos-PUm 1

SACRIFÍCIO DE ESPOSA -.aÍtks
C"sN_°5)' B0NDES 

A' T°DA (H,°?5A19) 1^®®®®®®®®®©®®©®®®®®®®®®®®®®©®

Choque mortal
Juno f*cmrinci Uma estreante quo ontonto-

Ulic V/ajyli«_C', cera(f»»itoscora-Õ6s mascu-
Unos — Uma belleza frivola, a meiguii-o juvenil, a graça
do irosto infantil, o desabrochar da mulher, posará o
poema sublime da Fox Film om 5 actos.

Â Joven das Montanhas
figura

Coadjuvnda pela
mais ele-

gante, mais attra-
licntc, mais sym-
pathicac dc traçoj
regularcs debelle-
za masculina, que
fará sonhar mui-
tas poetisas, mui-
tas cnlhusiastasdc
bello! Mr. Ililliard
—Icmbrae-vos des-
le nome o do nos-
sa prpphecta.

Anianlia — O Pathé òffcrccò 10 acios de
enlevo, dc poesia, de amor, de belleza, dc flores
num programma sem confronto
Fox-Film - 2Jo PATHE'- Palliú Fréres

Os novos engenhos de guerra fiiaiíco-iiiglezes:
O canhão de 100 num !

O canhão de 240 mim!

0 FORMIDÁVEL CAHHÂO D£ 400 m|m I
Todos om [ilena nctividailc !

Documento aullictitico e sensacional,
1SUIÇÃO ECLAirt

____*_gg^ttg«í____g_________' ''^^''^''T^"MB^*_y'_t_''_''>,l''ll ____^|_S'___j__y______:iW"""--'t-v*r-7i-ii

Ío^»Í»^Etsi»ÍSíÍEÍ^

li
línipiesii J. Cruz Júnior — Kua da Cariocn

n s. 40 c 51
:e3:o*tei-Em matinée e soirée-nc}jej

Ultimo (lia cm que apjiarecém ostns 2 gi-anilinsós fllms
OROU80 DO ARCHIVO N. 7

Uello. giando e sensacional DllAMA POLICIAI,, em 4
longos netos, da fiilirica (italiana) AMHHO-IO

A Tentaqflo c o Homem "SSfê&jfiM
DP, AVI5NTÜHAS - ü partos do aventuras da fabrica UNI-
VliU.SAL.

Matei Palácio de Chantilly miunxh
VINHANyA DIO MlUDl)

Àinanhã—Fráiicisca Berlini nn bello romance
X CULUA ALHEIA, o mais o lindo drama do
OAUMONT - Os Cnrretola do

RJ

b

\^^=^^^^^^^^^^\i

I
Tios do Ouro. lt

Âttencãt, !!!— Na próxima 5- feira, um e.-í- K
tupeudo tràbíilho dn querido ÜOLLK.-VUX, inli- g.
tulado CI.UEL EtÜOJSMQ; 0.5500 lí!

jjjBTi*ffiSeb*i*i39°f^*tS~^
I 
'aKy^-sac-wr-jràTWiíf*^^

&mBtàKSBB6S&Xa

THEATRO RECREIO <:=s
Cíl<»

TOUUXK'^ CilEQMII^DA l)'OLIVIíIUA

ivi^tii^e:^ 3
_\.'s 7 3x4 e 8 3i-£

Killliantecrcação de CnBMILDA OlÍ Oi7ÍvKIkX
Magnífico trabalho do Ar^llX^iNDRI?! AiíKVIDIX , no pintor Gerardo

n
í5,Oi^UfSSmmM^ajxa:rir .li.RinKtxxKmmtmggmmigmmz

Frojjtãõ ilijsroy
HOJE - HOJE

Domingo 20
I e 2 de

Amanliã - A't3 7 3.Ib9 3i*
Dia 2 de novembro — Por esta companhia

VARIO - "< HlUSTO" AUiXANOR

O CANÁRIO
- O 3IARTYR DO CAL-

Ens.il s — A notável _ieo;,, SI3ION12
CREMILDA D'0L1VE1IÍA.

AZKVKDO
<le llcnry Iiiieux, protagonista

S 554»

Do l|2 dia ás 8 da
noite

DA

_b ii ummmB&seaBsamas
THEATRO REPUBLICA

GKANCE COMPANHIA ITALIANA DE OPEkETAS
CAjRAIVIBA scoqnamiglio

KmproLivraii-

Direclor áriisticô
IOCSUIOO VAl^r^Kl

DirecçJo musical
OO MAESTRO BG1

s:oj3r3 -« x>033wciKrao — hoje
AIATIXEMC A'S 3 l|3 «: SOHíR'B A'S 8 Tt\A

Protagonista. STEFI CSILLAG
IDEf3IJUMBFlANTISttI:VlA MONTAGrElVI

ÊXITO ENORME !
Amanliã— Segunda-feira — 2- recita de assignatura BVA.

soprano Maria Evanisi.
Bilhetes á venda at.; ao meio-dia uo saguão do «.Jornal do

jis desta hora no lheatro. Preços do costume.

e»a B
t.\ & C. 1 •

I

Estréa da I

Brasil» c 1

tãSBasasaf

CAS8NO THEATRO PHENIX
3D03JVIX3XTG-0 29

2 SOIRÉE
SESSÕES

A'h 8 o 9 !?i I
2 A rainha «Io

trunsfoi-inlsmo' ¦-- — ¦¦ — I

MATIZES
A's 3 horas

MATINÉE A'S 3 HORAS
ia Sinfonia á Transformação,
:° Marcha Fátima.
3n Monólogo Apresentação,
." UMA FESTA EM TOKIO.

io? — Transformações — ios
2« PARTE

i° Orclicslrn.
2a Grandioso cxíío.

O ESPELHO QUEBRADO
Novidade absoluta

3a PARTE
i° Orcínestra.
2» PARIS.CONCERT.

3 horas de espectaculo
AMANHA — Scgunda-iclra
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