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EXPEDIENTE
No edificio novo do "Correio da

Manhã", no largo da Carioca
n. 13, estão Jú funccionando to-
tlns as suas secções, excepto as
of fiei nas, quo cm breve estarão
tambem ali installadas.

São os seguintes os números dos
nossos apparelhos tclcphonicos:

Redacção. . . 6698-Central
Gerencia. . . 5443 —
Escriptorio. . 5701 —
Officinas. . . 37- Noito

Zelos constitucionass
Fez-se absoluto silencio cm torno

do projectò, do deputado Afranio de
Mello Franco, de reorganização do
Conselho Municipal do Districto Fc-
deral. ' Parece estar condemnado, e,
sa é assim, quem o condemnou foi o
próprio governo que o inspirou. O
governo cedeu ás imposições da po-
liticageni, a que não convinha uma
reforma que lhe visava o predomi-
nio, para, se não 'destruil-o, o que
não é nem nühcá será fácil, ao me-
nos para rcduzil-o, tornando-o .me-
nos nocivo á administração do Rio
d: Janeiro. Contra elle sc levantou,
sem nenhuma procedência, à objc-
cção de inconstitucionalidade, a obje-
cção que «urge logo .que apparece
alguma idéa boa, capaz de pôr termo
a abusos vantajosos aos dominadores
dã Republica. Da sinceridade, entre-
tanto, dos guardas zelosos da Con-
stituição temos constantes provas,
quando .o exigem as conveniências da
politica ou mesmo individuacs, dis-
farçadas cm interesse politico, o que
não é raro. Fomos dos que applau-
dirani a solução que o sr Wencesláo
3!raz conseguiu para o temeroso caso
do Contestado, a solução em si, pelos
seus benéficos cfjcitos. Mas haverá
quem, abrindo a Constituição, de boa
íé affirme, depois dc ler o art. 34
n. 10, que a solução se manteve nas
linhas constitucionaes? Não está ali
clara c precisamente disposto que ao
Congresso Nacional compete privati-
vãmente, isto íé, com exclusão dc
.ualqucr outro poder, "resolver de-
finitivamente sobre os limites dos
Estados entre si, os do Districto Fe-
deral, e os do território nacional
com as nações limitrophes"? Onde,
cm que texto, a não ser no art. 4°,
que cogita de incorporação dos Es-
tados entre si, da sua sub-divisão, ou
desmembramento, para se annexa-
rem a outros ou íormar novos Esta-
dos, hypothesa que absolutamente
não é a do litígio por limites entre
Santa Catharina e Paraná, se exige
a acqttiescencia das assenibléas legis-
lativas cstadttacs, em duas sessões
legislativas amitms, ainda, dependente
tia appiovaçüu do Congresso Na-
:ional?

Pela Constituição, os Estados são
Incompetentes para resolver sobre
seus próprios limites-. Occupando-se
... assumpto, o primeiro dos nossos
constitticionalistas, o sr. Ruy Barbo-
5., que é tambem o primeiro dos
nossos jurisconstiltos, o primeiro dos
nossos publicistas, o primeiro dos
nossos estylistas, na defesa dos in-
Ieresses do Estado do Rio db Janci-
ro, como scu advogado, na questão
que elle teve com o Estado de Minas,
assim se manifestou: "O legislador
constituinte, reconhecendo a existen-
cia, entre nós, de províncias que pas-
saram a Estados, sem ter ainda limi-
tes definidos, por quem, sob a Con-
stituição anterior, podia deíinil-os,
consignou a essas hypothescs o di-
rtito prescripto no art. 34 n. 10, por
onde — "compete privativamente ao
Congresso Nacional resolver defini-
tivamente sobre os limites dos Esta-
dos; c essa espécie jurídica não se
pódc confundir com a contemplada
tio art. 4", onde se requer a appro-
vaçãia do Congresso Nacional, nos
casos cm que os Estádios podem in-
corporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-ie oti formar novos Es-
tados". tH) mais adeante conclue:"Tratando-se de dar a um território
os seus primitivos limites, ainda não
dados, tela autoridade se concentra
privativamente no Congresso Nacio-
nal, som prévio accordo, provocação
ou concurso necessário dos Estados,
cujos confins estiveram para decre-
lar." Consultados os annaes da Con-
stittiinte republicana, procuradas as
origens do art. 34 n. 10 da Consti-
teinte, e conhecidas cilas, _c aindi
alguma duvida houvesse sobre a
competência exclusiva, para o caso,
do Congresso Nacional, tal duvida
fc desvaneceria. A disposição citada
foi tuna emenda do sr. FelisbelH
Freire, que, ao justifical-a, declarou
que tinha ella por fim excluir a com-
pcteitcia dos Estados na solução das
questões sobre seus próprios limites,
cm que são partes litigantes. E, mais
tarde, em discussão pela impr:.isa, o
saudoso deputado sergipano reaffir-
rr.ou ter sido aquclle seu intento ac
formular a referida emenda.

i.\ Constituição foi, portanto, evi-
rientementè, posta á margem para a
solução do litigio entre Santa Catha-
rina e Paraná. Agora, está c-n baila
outro accordo, tambem oriundo do
Cattete, o de Alagoas, com o fim d.e
contentar a opposição ao governo do
Estado ott politicos ali decaidos, ami-
gos do presidente da Republica.
Estão publicadas as bases desse
arcordo, attribuklas ao deputado An-
tonio Carlos, com scicncia, já se vê,
do dr. Wencesláo Ura., interessaclis-
simo na accommod.ação dos politicos
alagoanos. Não sc pôde imaginar
si-bvcrsão mais flagrante da ordem
constitucional. Coisa, como essa se
fazem, sc tom. feito, mas com recato,
disíarçadamente, guardadas as con-
»enicncias. O accordo ar. aza as duas
Constituições, a da União e a do Es-
«**> de Alagou. Todas as antorida-

Redacção — Largo da Carioca 11. 13

Telepliones! Red. 5608 C. Gerencia 544* c. Ewrlpt. 5701 C.

ces electivas estão obrigadas a re-
nunciarem seus cargos, salvo o go-
vernador do Estado e o vice-gover-
nador, cuja investidura era combati-
da como uma usurpação, e por isso
invocada pela opposição alagoana
como causa da illegitimidade da si-
tuação politica dominante no Esta-
do, e, portanto, justificativa da in-
tervenção federal. Com as renuncias,
para que não fiquem accphalas as
administrações municipaes, o accordo
cria juntas governativas. O accor-
ao suppre as duas Constituições, nas
quaes, dadas as mais minuciosas bus-
cas, será impossível descobrir taes
juntas governativas de nomeação do
governador. Mas, onde o dospropo-
s'to assume proporções verdadeira-
mente escandalosas é na partilha dos
cargos electivos. Não sc cogitou de
vontade do eleitorado c foi-se logo
dando dez lógares de senadores aos
democratas c cinco aos conservado-
res. Para a composição da Câmara
dos Deputados, os democratas con-
correm com dezoito deputados e os
conservadores com doze. As mesas
eieitoraes são constituida. 'de modo
que forçosamente nelias figurem dois
membros indicados pelos democratas,
dois pelos conservadores e um pelo
governador Baptista Accioly. Depois
disso, é caso de perguntar-se que fim
levou no Brasil o systema represen-
tativo, que assenta na eleição, c sem
elle não existe? Positivamente, está
o Brasil reduzido a uma vasta tribu
d< tupinambás ou bororós, em qtte
manda c impera o chefe intitulado
df. uma democracia. E ainda haverá
quem, sincera e conscienciosamente,
conteste a fallencia do regimen?
Está fallido c fallidissimo, e não
passam dc fantasias e velleidades as
esperanças dc rehabilital-o. O Brasil
ttm que procurar outro; e ha de
achal-o. Matam o regimen os pro-
prios republicanos, mas a nação não
deixará que tambem a matem.

Gil VIDAL
«*É

freqüenta as tavolagens com pretenções
á elegância, sem pensar que se está a
acotovellar com desclassificados sociaes
e com criminosos, que são acolhidos no
f/116 com as mesmas facilidades que
pôde ter um deputado federal ou um
secretario de embaixada.

Agora felizmente o club se desmas-
caroti. Quem os freqüentar já sabe
que corre os mesmos riscos que en-
contraria em uma -tavolagem talvez
não menos reles, mas certamente mais
modesta. E a policia, que é geralmente
a ultima a saber o que sc passa na ei-
dade entregue á sua guarda, deve estar
afinal conscia de que os taes clubs
não passam de antros, que por terem
entre os seus freqüentadores alguns
homens de posição e de responsabiü-
dade, não deixam entretanto de ser
tambem pontos de reunião de crimi-
nosos e de desordeiros.

GKAVATA3 — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

O dr. Souza Dtflitas, ministro de
Estado interino das Relações lixterio-
res, que tras-antc-liontem foi victima de
um accidcntc quando subia uma das cs-
cndas do palácio do Itaniarty, recebeu
hontem a visita do capitão Doilsworth
Mantins, da casa militar do presidente
tia Republicai que ali foi cm nome do dr.
Wencesláo Braz.

O ministro Souza Dantas tem, outro-
sim, recebido innumeras visitas pessoaes
c por telegraminas, cartas e cartões de
politicos, autoridades e diplomatas na-
cionaes e estrangeiros.

Gosta de um bom conto literário?
Leia, logo, á noite. A Lanterna.

Não é dc forma alguma razoável a
falta de officiaes, notada não só na
guarnição do Rio Grande do Sul, como
tambem em algumas do norte do paiz.

Já vae para muito tempo que as au-
toridades militares estão inteiradas
dessa anomalia administrativa, e se
não têm providenciado a respeito, isso
é, mais do que tudo, devido única c
exclusivamente a um incomprchensi-
vel descaso pela boa ordem c regula-
rização dos serviços militares,

E' mais do que cabido que não nos
faltam officiacs. Ha mesmo quem sus-
tente que os possuímos cm mimero
maior do que o exigido pelo effecti-
vo da tropa. .

Nessas condições, o que sc verifica
é uma distribuição mal feita, consti-
tuindo um mal, que deve ser corrigi-
do quanto antes.

E' bem certo existirem muit03 offi-
ciacs que empregam todos os esforços

O TEMPO | para não servirem em guarnições mui-
, ?_-,,,emp.° I,°n,<™, continuou firme, tendo t0 afastadas da administração central,a temperatura oscillado entre loV e J.t",o. ri.-_.-_ „ — .. __ * • '•> •_• O fim visado por elles

Tópicas ft Njticias

HOJE
Está de serviço na Repartição Contrai deloJiciii o 2" delegado auxiliar.

Tara
A carno

a carne 'bovina posta hot- emL-oiisuiiio nesta capiial foram afíixailos pelosmarchantes, no enlieposto de S. Diogo, o>preços dc $700 a $800, devendo ser cobra-do ao publico o máximo dc i$ooo.Carneiro. z$; porco, i?aoo o 18300 evi-tclla, 5900 c i$uuo.

consiste cm
se fazerem lembrados sempre que se
trata dc promoções, dada a triste pra-
tica, que se tem introduzido nas cias-
ses armadas, das promoções por pro-
tecção.

Esse péssimo systema administrati-
vo acarreta prejuízos incalculáveis ao
Exercito, matando o estimulo nos of-
ficiacs e anarchizando a corporação,
preoecupados aquelles apenas cm agra-
dar aos superiores e aos politicos quet_> "'*¦ »»**•* om|'viiwivj v.Esta-se formando mais um " caso ! jumo ,- elIcs infIucMi

PELO DECORO
DA JUSTIÇA

politico", Esse é fomentado, cm Go.az,
pelo senador Leopoldo de Bulhões e
pcos -açus adversários, ainda lia dias
com disposições dc fazerem um' accor-
do, mas agora, engalfinhados numa

. O general Caetano, de Faria tem
procurado reagir contra esse estado de
coisas, que já encontrou .estabelecido
por passados ministros. Releva notar,
porém, que a sua iniciativa não attin-

luta, que já se exterioriza por comba- , giu ainda a efficiencia necessária.
tes e oc-upações militares de certas
localidades do Estado,

Não é possivel suppòr até onde po-

Resta, portanto, ao ministro da
Guerra distribuir os officiaes de modo
cquitativo, sobretudo quando ?e trate

derão ir as violências de um e .de ^e guarnições fronteiriças, que devem
outro grupo se o bom senso não substi- I ser conhecidas por todos, e esforçar-
tttir as paixões partidárias cm ebulição. sc ,I,0.r qi,e nas Promoções se obedeça

Um telegramnia dali chegado hon-
tem refere que um sr. Joca Notario
marchou, á frente dc 200 homens, con-
tra a villa dc Pedro Affonso, que era
defendida pelo juiz de direito e um
seu correligionário. Verificando que I Intcrcssa-o a politica? Quer saber o
não podiam resistir, os dois abandona- ! 1UC sc passa nos bastidores dos parti-
ram a villa á sua sorte. Evacuaram- ;dos? Lcia 'ogo d« noite. A Lanterna.
na, como tcchnicamcme informa o

ao critério da mais pura justiça.
Deliberando desse modo, o general

Caetano prestará um inestimável ser-
viço ao Exercito e aos seus comman-
dados.

despacho cm questão.
. Ahi está mais uma demonstração do
que 6 a politica deste paiz. Já os poli-
ticantes não mais respeitam nem as
apparcncias, julgando mais pratico con-
fiar os seus dissídios á sorte das
armas.

Um presidente da Republica, que s:
não tivesse constituído, como o sr.
Wencesláo Braz, cm "bandeira de misc-
rcordia dos politiqueiros arruinados,
poderia chamal-os á ordem, obrigan-
do-os a não perturbar a paz do paiz
com essas lutas condemnaveis, que só
servem para desmoralizar-nos c pari
impopularizar o regimen.

Mas do sr. Wencesláo nada se pódc
esperar, dada a sua vesga condueta no
negocio de Matto-Grosso, de que só
ainda se trata, porque ostensivamente
elle entendeu que devia proteger a
conspiração chefiada pelo senador Aze-
redo.

Vejamos o que fará o presidente da
Republica, quando a lutai politica de
Goyaz tocar ao auge.

Acha-se no 'Rio dc Janeiro, onde se
demorará pouco tempo, o dr. Cardoso
de Almeida, illustre secretario da Fa-
zenda do Estado de S. Pau'o. Hospc-
dado no Hotel dos Estrangeiros s. cx.
tem sido ali muito visitado.
MAGNÍFICOS enxovaes para noivas. —

JIODICIDADE DE PREÇOS
Casa Nascimento. — 16;, Ouvipor.

A LANTERNA

Attcndcndo ao convite que lhe fez o
dr. Delfim Moreira, presidente de Mi-
nas, segue hoje, no nocttirno, em carro
reservado, cm companhia dos depu-
tados federaes Ephigêriio dc Salles c
Agapito Pereira, para esse Estado, o
dr. Pedro de Alcântara Bacellar, go-
vernador eleito do Amazonas.

Ss. cxs., antes de chegarem a Bello
Horizonte, passarão algumas horas cm
Barbaccna, com o fim dc visitar o
Aprendizado Agrícola, as xárqüeádas,
,1 flora e o Sanatório dc Alienados, dc-
vendo depois seguir, no rápido para a
capital "mineira.

O dia de regresso a esta capital está
marcado para a próxima quinta-feira.

O conflicto oceorrido na madrugwda
de hontem no Palacc-CIub veiu pôr
cm destaque a gravidade do problema
policial decorrente da assustadora ex-
pansão do jogo nesta capital. Em
nenhuma cidade do mundo campeia o
jogo com a liberdade que a pasmosa
incúria das nossas autoridades lhe con-
cedeu. Nos centros famosos da joga-
tina cosmopolita, a regulamentação
restringe dc um certo modo os perigos
sociaes do vicio. *

Mas no Rio de Janeiro o jogo é
livre na mais ampla significação do
termo. Os chamados clubs elegantes
de clubs nada têm,* porque nem ao
menos na admissão dos freqüentadores
ha o simulacro de seleeção que daria
á tavolagem um pretexto para sc dc-
corar com uma denominação honrosa,
que não pódc ser usada como capa
para a exploração mais impudente dos
incautos.

E por terem tomado esses ares dc
importância, os taes pseiido-clubs tor-
naram-se ainda mais perigosos. Jul-
gando que ali se reúne uma sociedade
ouis. on wíims escolhida, muita., sente

O9 negócios politicos dc Matto Gros-
so estão degenerando cm tragédia.
Antc-hontem publicámos, sem contesta-
ção, a noticia dc que, ali, vinte c seis
praças dc policia, depois de um cn-
contro das forças legaes com os
revolucionários azeredistas, favorável
para estes, foram dcgólladas summaria-
mente. Hoje temos'a communicar aos
nossos leitores o reverso: num outro
encontro, as forças legaes venceram,
perecendo doze assalariados do sr. Aze-
reilo. Novos factos serão registrados
amanhã, com a mesma nota de sangue.
São os acontecimentos, que se preci-
pitam. E é a lógica natural dos
factos.

Quantos acompanham esses suecessos
desde os seus prodromos, não podem
estranhar o desfecho que elles vão
tendo. Por si, pelos seus próprios ele-
mentos, o vice-presidente do Senado
teria caido ao primeiro embate. Mas
o sr. Wencesláo entendeu que devia
escorar o combalido prestigio do scu
amigo contra tudo e contra todos.
Apoiou a opposição matto-grossense no
preparo da revolução, deu-lhe o presti-
gio de reiteradas manifestações de
apreço «io sr. Azeredo e com a mais
revoltante scmcerimònia conimetteu a
forças do exercito já em caminho o
enlutamento daquelle Estado. Assim o
azeredismo tomou fogo para degollar
os agentes da autoridade. Assim o ele-
mento que defende a autoridade do gc-
neral Caetano de Albuquerque começou
a reagir como lhe cumpre.

Não lave as mãos o sr. Wencesláo
na bacia de Füatos... Esse sangue
tem de ser levado á sua conta, queira
s. cx. ou não queira.

Quer saber sc o seu bilhete foi pre-
miado na loteria? Lcia, hoje e sempre,
A Lanterna.
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A Inspectoria de Obras Contra as
Scccas remetteu ap ministro da Via-
ção, cm substituição á que foi enviada
cm junho ultimo, a lista dc todos os
seus funecionarios addidos,Ncom o tem-
po de serviço federal, de cada um, por
ter havido, posteriormente, áquella
data, alterações no respectivo quadro,
o qual, contando quarenta e seis fun-
ccionarjos, quando foi reorganizada a
Repartição, esti boje reduzido a trinta
esete-íipenis.

1A0) discutir-se ante-hontem,. no
Supremo Tribunal, o habeas-eórpus
impetrado cm .favor do presidente
de Matto Grosso, o ministro Olivci-
ra Ribeiro justificotf^o seu voto em
ttm discurso que teria sido tolerável
sc porventura houvesse sido pronun-
ciado da tribuna do Senado, mas que
não se harmonizava com o local e
com as circumstáncias em que foi
proferido. Temos escrúpulos em
abordar questões attincnics ao que
se passa no Tribunal e, durante cer-
cp de 'dezeseis annos dc lutas jorna-
listicas, por vezes extremamente ca-
lcrosas, nunca nos afastámos dessa
regra dc prestigiar systematicamente
a mais alta corte do paiz.

Inspira-nos essa attitude a convi-
cção de que, no meio da confusão
politica estabelecida pela Constitui-
ção vigente, cabe á Justiça federal
uma funeção ainda mais importante
do que a que lhe foi confiada pelos
autores do pacto fundamental. Em
uma republica federativa presiden-
ciai, a organização judiciaria da
União c, especialmente, a suprema
corte federal representam o papel
que no regimen parlamentar cabe ás
câmaras c que nas constituições do
typo imperial é dado ao ditífe do
Estado. E comparando o presiden-
cialismo com o parlamentarismo, ve-
remos como é importante e essencial
essa missão da Justiça.

No regimen parlamentar, o poder
das câmaras é limitado pela própria
natureza do sy_tema politico. O ga-
binete, delegação parlaimentar, ad-
qttire o dominio vJa machina admi-
mstrativa e isto basta para lhe dar
força capaz de impedir que a bem-
fazeja fiscalização parlamentar sc
exaggere e se perverta, convertendo
o parlamento em uma convenção, que
usurpe poderes reservados aos agen-
tes executivos da representação na-
cional.

Mas no regimen presidencial a
supremacia politica foi parar ás mãos
do chefe do poder executivo. E
conto o exercicio da ádministcàçãp
constituo -naturalmente uma fonte de
prestigio e de força politica, é claro
que o presidente, cm um regimen
como o nosso, adquire um poderio
iiicbinpâravelnvente maior do que o
de qualquer parlamento, por mais
influente que seja e por mais extre-
mo qup seja o parlamentarismo rei-
nante no paiz. Uahi - decorre' a ne-
cessidade de existir no nosso syste-
ma um poder que, estando fora da
esphera politica, possa comtudo exer-
cer a funeção modèradora, reprimiu-
do os abusos do presidente e corri-
gindo os desvios legislativos do Con-
gresso.

Sc ao nosso Supremo Tribunal
Federal, organizado sobre o modelo
da Corte Suprema, que ha perto de
cento e vinte annos mantém nos Es-
tados Unidos o equilíbrio constittteio-
nal, cabe, pela própria doutrina da
Constituição, esse papel predominan-
tc. mais importante ainda sc tornou
elle deante da corrupção do regimen
pelas aberrações que resultaram da
absoluta incompatibilidade das insti-
tuições com a índole do nosso povo
e com as suas tradições. Na historia
da 'Republica, ao Supremo Tribunal
cabem quasi todas as paginas hon-
rosas que escapam á chronica lamen-
tavel dos crimes, das fraquezas abje-
ctas e das transigciicias inconfessa-
vtis destes vinte e sete annos de
anarchia poürica. Nem sempre tem
a alta corte federal acertado, c é, in-
felizmente, certo que alguns dos seus
atestos não exprimem os julga-
dos que seriam de esperar -da eleva-
ção moral e da competência jurídica
do egrégio tribunal. Mas essas ex-
cepções apenas confirmam a regra e
não alteram o facto indiscutível de
_uc, para honra do Brasil c para

justificar as nossas esperanças na
regeneração deste paiz, quando llu
derem instituições melhores e mais
harmônicas com o caracter nacional,
o Supremo Tribunal tem conservado,
através dc um quarto de século da
tragi-comedia republicana, uma linha
admirável 'de dignidade, de indepcn-
dencia e de isenção de animo, no
r»ero dos conflictos das facções ri-
vaes.

Por esta. razões, temos sempre
prestigiado o Supremo Tribunal, e é
ainda movidos por ellas que hoje la-
incutamos o que se passou ante-hon-
tem na mais alta corte da Republica,
ao discutir-se o habeas-corpus reque-
rido em favor d.o general Caetano
dc Albuquerque. A allocttção do mi-
nistro Oliveira Ribeiro foi a oração
apaixonada de uni politico partidário,
e não a serena exposição dos moti-
vos cm qtre um juiz funda a sua sen-
tença. Sobre as opiniões expressas
pelo ministro Oliveira Ribeiro não
desejamos nos estender, mas alguns
commentarios parecem indispensa-
veis.

Justificando o seu voto no julga-
nrtnto de um habeas-corpus politico,
cm que se achava em jogo o princi-
pio da autonomia, estadual, ameaça-
do por itma conspiração patrocinada
pelo presidente da Republica, um mi-
ni.tro do Supremo Tribunal deveria
ter allcgaJo em defesa do modo
como ia votar alguma coisa mais do
que fantasias apanhadas aqui e acolá,
nos discursos apaixonados dos pro-
ceres do azeredismo. Mas ha na ar-
grmentação do ministro Oliveira Ri-
beiro um outro ponto que convém
salientar. Tratava-se de um caso que
envolvia o principio federativo, que
é a pedra anplar <U npssa Consti-,

tuiçío; o Supremo Tribunal, na es-1
phera politica, tem como funeção
principal intervir sempre que a «ua'
opinião é invocada em defesa do!
pacto fundamental, ameaçado pelos
actos dos outros poderes, Na quês-
tão matto-grossensc, um governa-
dor está ameaçado de ser deposto
pela acção revolucionaria de uma
assembléa facciosa, oom a cumplici-
dade do governo federal, que despa-
cha tropas para apoiar a opposição
sublevada. Entretanto, um juiz da
nessa suprema corto federal, que
sabe- o que se passa em Matto
Grosso, porque os factos são hoje ;
do dominio publico, elogia aberta-
mente,- no recinto do Tribunal, que
deve ser o guarda da autonomia esta-
dual, essa intervenção inconstitucio-
nal, violenta o injustificável sob
qualquer ponto dc vista que se a en-
carei.

Mas as id'éas e as opiniões expres-
sus pelo ministro Oliveira Ribeiro
não consttiucm o aspecto mais Ia;
mcntavel da sua justificação de voto.
A fôrma que aquelle juiz deu á sua
allocução destoa tanto do padrão de
correcção e de elevação que se tem
o direito de exigir de um membro
di 'Supremo 

Tribunal, a desenvoltu-
ra com que manifestou o ministro
Oliveira 'Ribeiro a sua parcialidade
partidária . sobre o caso que se
julgava foi tão acccntua_a que
certamente concorrerão para di-
minuir o prestigio de que deve estar
cercada a suprema corte da Repu-
blica. E conto é ali que todos vêem
o ullimo refugio da lei e das liberda-
des publicas, é natural que a estra-
nha e infeliz oração do sr. Oliveira
Ribeiro provoque apprehensões c re-
ccios em todo o paiz.

¦ ¦_> o

NOTICIAS DA GUERRA
"*>_»^^^«.

üm dia de relativa calma nas diffe-
rentes linhas de batalha

A LANTERNA
flOJB

Lauro" MtO sr. Lauro ^Inllcr, ministro das
Relações Exteriores, fez-se representar no
desembarque do dr. Cardoso de Almei-
da, secretario da 'Fazenda do Estado de
S. Paulo, ipelo dr. Galvão Bueno Fi-
lho.

O sr. Souza Dantas fez-se represen-
tar pelo dr. Pessoa dc Queiroz.
BENOALAS — Elegantes c resistentes —Casa Manchester — Gonçalves Dias j.

Da mesma forma que os fabricantes
de manteiga, cm Minas, os produetorjs
do álcool, em Pernambuco, ameaçam
de suspender a sua producção. ciso
vinguem os impostos armados no pro-
jecto do orçamento.

Como se sabe, o governo c o Con-
gresso, na confecção da futura lei dc
meios, não se têm cansado em ap.-u-
ciar as possibilidades do contribuinte,
o alcance das medidas que a situação
actual. lhes sttgg.rè e as condições eco-
nomir.ns do paiz.. Precisando a nação
de recursos, o remédio fácil e prompto
que lhes oceorreu,' foi o augmento dis
tributos actuaes e o estabelecimento de
oiitíos ainda inéditos. Batesse onde
batc:-', ferisse a quem ferisse. De
lapisiçm1 punho, o sr. Wencesláo, a
financista Calogeras c os seus inef-
fav(_s*auxiliares da Câmara e do Se
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Vs tttí>os lonca-torpcdos e ros torpedos dispostos á proa de um sttlxmaritto, preparados para o disparo
— _'_..

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
IüctATEHtiA — Londrc., _o. — As

operações na frente do Somme, du-
rante a semana passada, foram algum
ranto offial.adas pelo brilho do ata-
que francez em Verdim, que resultou
na reconquista, em um só avanço, de
uma extensão do território que exigi-
na antes diversos mezes de luta in-
tensa, alem de perdas pesadas ao ini-
niigo para o conquistar, o que é unia
organização do commando francez c
da efficiencia e estado moral das for-

i ças francezas. O forte de Doiiauniout
foi capturado pelos allemães depois

I de umá semana do inicio da sua of-
íensiva em fevereiro ultimo. Levaram

I quasi cinco mezes de incessante luta
| para penetrar duas milhas além, Esta' extensão de terreno foi retomada pe-
; los francezes em único assalto. Victo-

rias proporcionae3 foram egualmente
.realizadas á esquerda o á direita, sen-
do feitos mais de 4.500 prisioneiros.— As. operações In itannicas de me-
nor importância foram tambem par-
íicif.armcnte bem suceedidas. Em se-
guida a um outro desesperado contra-
ataque do inimigo contra o redueto de
Schivabcn, que foi completamente re-
pellido, os inglezcs avançaram cm
unia frente de 5.000 janlas; entre

. Schwaben e Le Sars. O facto de ler
logar o ataque logo cm seguida á rc-
pulsa do assalto inimigo, na sua visi-

No^Mosa e no Somme
Os inglezes conquis-

tam trincheiras
a nordeste de Les-

bceufs

üitiaW . -t •<¦• ¦ • : pulsa ao assalto inimigo, na sua visi-nado-.^istnbuirani os sacrifícios exigi- nhança, deu-lhe .um caracter de sur-
dos^ çjs modo summario: tantos mil
contos: para a manteiga; tantos p-it 1
o cafó^i tantos para o kerozene; tantos
para oMlcool, etc, etc. Logo que che-
gartTm a somina das necessidades pre-
vistas, suspenderam o lápis satisfeitos
com os milagres do seu engenho. O
resto do esforço cmpregam-n'o cm
obter algumas sobras.

Pprqi.ü perderem tempo indagando
sc á producção ainda supporta, sc o
consumidor ainda resiste, se ainda c
permittido tirar sangue á besta des-
sangrada?

Productores dc Juiz de Fora ou de
Pernambuco, pagae... O sr. Wcnces-
láo-precisa de dinheiro para as expe-
dições a., Matto Grosso!

ROUPAS brancas —Sortimento sem egual— Cs3« Manchester — Gonçalves Dias 5.

BKANDAÕ "ALFAIATE
Av. Rin Branco. 103.

O sr. -Souza Dantas, ministro interino
das Relações Exteriores, fe:;-se repre-
sentar nó desembarque do dir. Alcanta-
ra Bacellar. governador eleito do Ama-
zonaSj hontem chegado de S. Paulo,
pelo dc. Antônio Alves da Fonseca.

o m*
PEEPiJMES — Especialidades — Só naPerfumaria Nunes — L. S. Francisco .5.

a» m »: Muita gente não comprehende
O fneto, a quer a razão'Porque a Casa Moniz vende- Mais barato qu« cm leilão.

Pingos & R-spijp
Sabíüito, por oceasião <Ie um rolo no Pa-

lace Ciiili, um pae da pátria, á checada ila•fulichj safou-sc, -em companhia dc uma1 itni.o;.'.'' dc sutis relações, fazendo valei
as sua* imtrmnidades parlamentares.

Um í.ttjeÍío que os viu sair. com o con*
sentimento da policia, ccmmcntou :

— f,' j'usto; se elle é deputado ella
tambem. tem as mesmas honras... no fc-
minino;

#*»
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Annvncio, que o sr. \Vcnccs'áo vae fa-
zer pitblirar cm todos os jornaes :"Pcriicú-se um juiz*d. Matto Grosso.
Pcde-se a quem delle tiver noticias man-
dst informações para o p.ilacio (Jo Cattete,

presa c contribuiu para o seu sueces-
so. Todos os objectivos foram alcan-
çados; foram feitos mais de 1.000 pri-
sioneiros e as perdas britannicas fo-
ram excepcionalmente leves. 'Durante
a semana a frente britânica foi tam-
bem estendida mais para a direita, na
direcção de I.e Translòy. Os france-
zes fizeram algum progresso ao' sul do
Somme. A resistência na villa de Sail-

I Iy-Sniliscl foi compensada pela captu-1 ra de alirumas posições dominantes na
sua yisiiihatiça. Das operações ao sul
resultou a melhora dc posição em di-

; versos pontos, iprinicipalincnte peito
d-o Biacltes e Chaulncs. Contra-ataques

j allemães têm sido freqüentes e vigoro-
sos. mas ineffica.es.

l.tiíto no sector francez como no
inglez desta fronte, a luta aérea tem
ougmcntndo dc intensidade. Grandes
prejuízos têm sido causados ás acro:
naves inimigas e o predomínio dos ai-
liados neste importante systema dc
liu.i está sendo esplendidamente mau-
tido. .Na frente de Salonica as opera-
ções têm sido locues devido á cheia dos
rios. Os inglezes têm estado acliv.os
uo patrulha mento do Stiiima, tendo
cm oitfros logares cffectuado com sue-
cesso, diversos "raids" ás trincheiras
inimigas. E' digno dc nota que alguns
Jlios (prisioneiros capturados são alie-

mães. A maior actividade tem sido no
sector servio. Ali as operações alliadas
contra 11111 inimigo reforçado conti-
nu.im bem suoccdidns. Mas para a cs-
qtterda, na Albânia do sul, unia juneção
foi eífectuada com a cavallaria italia-
na de Valona. A frente aluada está
agora, portanto, cm continuidade para
o Adriático.

—' Umta feição curiosa da campanha
inimiga c a extravagante natureza de
certas inved.la.dcs quo são publicadas
pelos jornaes allemães. Elias mencio-
nani atrocidades da parte dos alliádos,
que são não somente despidas de ves-
tigio de qualquer principio de verdade,
mas impossíveis de sc terem cffectuado
na iprescnte iposição das tropas. Isto é
unia prova da anciedade inimiga cm
obter fins ipoliticos .por meios os mais
inconccbicvis.

Po;lc-se notar que ha um movi-
mento em formação para promover
maior intimidade entre a Grã-Bretanha;
a Hespanha c todas as nações em que
sc fala o licspanhol. Uin aiigmenio no
conhecimento da lingua hespanhola c
um facto importante em direcção ao
fim almejado. Com este propósito cm
vista, Lord o iLády Cowdray deram
10.000 libras esterlinas .para a funda-
ção de uma cadeira da lingua c iitcratni-
ra hespanholas na. Universidade dc
Lecds e outros mais donativos impor-
tantes têm sido feitos para estender a

aula de estudos respanhoçs ali. Lord
p.-.'.i o Supremo Tribunal, onde ser!. Cowdray cxiplicou que o objectivo do

gcner*03f.;t.oiitc recompensado

De nm vespertino sobre o dia dc hon.
tem no acampamento <Jos Afionsos :" Jíuiiicrosas famílias passaram grande
parte t'o d*ia no acampamento, tendo levado
para os voluntários esfomeados abundantes
farneis, etc."

Pelo que ahi fica, chega-se a pensar que
os voluntários especiaes são... addidos.

* í!
Anntiacia-se para breve em um de «os-

seu donativo <i estimular uma maior
intimidade entre a cultura doa paizes
latino-americanos, a Hespanha e a Gra-
Bretanha. Em vista do caso especial do
Brasil, as autoridades da Universidade
.propuzcrani que se estabelecessem
em relação com o mesmo, facilidades
para o estralo da lingua portugúeza. üm
outro signal deste movimento é uma
carta do professor Fernando de Artea-
ga. lente de hespanliol na Universidade
de Oxford, e publicada na imprensa de
Londres sob o titulo "-Sympathia anglo-
hespanhola", em que o professor frisa
a importância do generoso impulso ago-
ra dado á Inglaitcrra para a propagan-

so* theatros a "Cuerra do Alecrim e da ida da lingua hespanhola, a sua 
"lítcra-

Mangerona". *_r:l e a expansão geral entro a Jn
Positivamente desta vez está salvo o

theatro nacional, com injccçGcs dc arte re-
(respectiva.

Depois da Guerra do Alecrim far-s:â
uma retrise do theatro moderno: Timtim,
Ria Mre Capiial Federal...

* *
AV->#4noI)r_s, tio campo dos Affonso»,

faltara*,'vários voluntários especiaes.
(j6. fari o ministro da Guerra ?
Cfiío se trata de «ma primeira fal-

n, Kpfaendel-os-á, apenas, fazendo-os sa-
ler que' o serviço dos voluntário» é obri-
fatoriOj"

, '^rano & G _

glaterra e todas as nações que falam o
hesipanhol, Elle considera que isto au-
gmentará muito as relações comimcr-
ciacs da Hespanha, México e America
do Sul com a Inglaterra. A sua falta
dc confiança na Allemanha está ali pie-
namente revelada e falando como um
hespanhol elle diz: "Não se deve esque-
cer que os allemães do futuro serão os
allemães do passado c que para a Hes-
panha os alleirrães <fc> passado são os
mesmos que cm .plena paz tomaram
posse, á força da ilha de Yap, nas
Carolinas, para roubarem a nossa in-
fluencia no Pacifico."

A LANTERNA
HOJE

Londres, ..9 — (A. H.) — Comriiuni-
cado do general Haig:"A nordeste de Lcshoeufs tomámos
d versas importantes trincheiras, depo;s
de 11111 .bombardeio muito cfficaz. Fizc-
mos ahi sessenta c quatro prisioneiros,dois dos quaes officiacs.

O inimigo bombardeou as nossas po-sições nas circumvizinlianças de Eati-
cotirt c Mártinpuich.

A nossa artilheria desenvolveu gran-
de actividade nos sectores de Mesines,
Armenlierçs, Guichy, Holienzollerii e
Goniinecoiirt."

O ir.iío tempo prejudico, ns opera-
_ões ei» Do.iumoiit

Paris, 20 — (A. H.) — Communica-
do official dc hontem, á noite:"Na região de üouaumont continua
empenhada violentíssima luta dc arti-
lheria. -».

O mão tenipo persiste, causando
grandes obstáculos á operações."

O quo Informa uma nota officiosa
sobre o quo so está passando

cm DoiKHUllOllt
Paris, .9 (A. II.) — Diz uma nota

officiosa: /"Os allemães bombardearam violcn-
tamente as posições francezas entre o
Bosque dc Ilaudrcitiont c o caminho
Doiiamont e Vaux. Os francezes efíe-
caiaram tiros dc coutra-bateria c puze-ram em estado de defesa diversas da:,
posições conquistadas, havendo ainda
reforçado muitos pontos da sua linha,

A infanteria adversaria não deu nc-
tiliuni contra-ataque. Kvidenteincntc o
facto tem de ser levado á conta do
enfraquecimento causado 110 campo ini-
migo pelas perdas sangrentas soffridas
quinta c sexta-feira.

Os soldados de infanteria franceza
lograram o melhor resultado numa ope-
ração local a nordeste de Douaiiiuont,
conquistando ahi uma pedreira ao suldo Bosque de Hassoulc que precededirectamente o Bosque dc Vauchc,
onde cm fevereiro se travaram comba-
tes renhidissimos. líssa pedreira, forte-
mente organizada, servia de ponto de
apoio ás tropas brandenhürguczas queagora fugiram para o JJosaue de H.ir-
diiuiuoiit-Hassotile.

Nos seus .últimos communicados an-
nuncia o inini go novos ataques violen-
tissimos dos francezes, degenerando na
turalmcnte cm revezes para as tropas
francezas.

K.vezea e ataques são, uns e outros,
egualmente imaginários.

A chuva continuou a difficultar as
operações na Picardia, não havendo os
allemães renovado as suas tentativas
de reacção.- Essa calma relativa é attri-
buida. a um certo .enfraquecimento dos,
cffectivos conseqüente á onerosa de
fehsiva cm que estiveram. Do que ella
representou para o inimigo, dá teste-
ínunho uma ordem do dia do generalvon Bulow, mandando restringir os
contra-ataques aos casos de absoluta
necessidade."

O que informa «ma nota official
ingleza

Londres, 20 (A. II.) — Um commu-
nicado official publicado boje contem
as seguintes noticias:"Nas operações dc hontem a norde?.
tc dé Lcsboeiifs fizemos 140 prisio-
peitos.
. Nada a registrar na frente dc Doi-
ran.

No Struma, os nossos postos avança-
dos repclliram uma patrulha inimiga
_as_ proximidades dc Kálchdra.

No Somme, continuámos a progredirnas regiões de Sailly-Saillisel e de Ria-
che e fizemos prisioneiros numa e liou.
tra.

Na frente de Vcrdun, continuou a
luta entre a artilheria franceza e a ini.
miga.

Na margem esquerda do Struma, as
tropas inglczas repclliram um contra-
atanue na região ao norte dc Ormanli.

Os servios lograram novos progres-sos no cotovCHò de Cerna.
Os francezes, no correr de uma acção

brilhante, conquistaram ao inimigo Gar-dilovo. Mais longe, na ala esquerda,
entre Kenoli c o Cerna, apoderaram-sc
tambem de um systema de trincheiras
inimigas'.

Na. nossa ala esquerda, a luta da ar.
tiiheria continuou vivíssima. As nossas
baterias, fizeram explodir um depositode munições do inimigo, cm Voltishima,
ao norte Kisbove."

Varias notícias

Um attentado contra
o primeiro ministro

australiano
.!_;__'!."• 2i~^~A") - Um inJ}viduo desconhecido penetrou no dormi
!!n0vv-?rpr".f'r<! min'siro da Austral!» '
sr. VVilliani Hughes.

A esposa do ministro despertou ciii.n.(lo o indivíduo cm questão accendia aluz electrica.
O sr. Hughes achava-se ausente, .teu-o o intruso fugida aos gritos d.-, nmllici- üo ministro.
Stippõe-sc anui tratar-se dc uma .ter»tativa dc assassinato.

Os alliádos vão fazer nm grmidlempréstimo ao governo pro.visorio dn Grécia
Londres. 29 - (A. H.) _ O Obser*eer publica um .telegràmma de Saloneadizendo que os aluados resolveram fa-zçr um empréstimo de quatrocentas millibrr..s esterlinas ao governo provisório.O telegramnia accrèscciUa que o go-vçrno dc Athenas acconlon em não pôrobstáculos ao recrutamento decretado

pelo governo provisório, visto conside.rar que o exercito de Salonica visa a.e.nas atacar a Bulgária.
O dnnivorsarlo da batalha

do Yser
Paris 39 — (A. H.j—Todos os jor.naes celebraram o annivcrsario da ba-talha; do Yser, em que um punhado d<!soldados belgas, auxiliados pcos fiizi-lei ros navaes francezes, effcctuarain

prodígios de heroísmo, sustando a in-vestida dc quatro corpos de exercitaallemães sohre Calais, impondo-lhe.tuna. linha bmitrophe, além da qual oinimigo jamais pôde passar, c guardan-do a Bélgica o território bastante piraque pudesse cravar nelle as suas gio-riosas bandeiras.
1AMI5AS—O que tia de melhor e elegante—Casa Manchester — GonçalvcB Dws 5,

BIBLIOTHECA POPULAR _ Aber-a ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lycett dc Artes c Officios.

Nas Mas italo-anstriacas
Londres, .9 _ (A. H.) — O ultimo

conununicado do general Cadorna an-nuncia duellos de artilheria cm vários
pontos insolados.

Reina mão tempo em toda ¦ exten-
são da linha dc frente,

Quer andar bem informado, ao pardos acontecimentos do dia? lcia, tedas39 Rentes, 4 Lantar.»

AS OPERAÇÕES
NífôBALHANS

Os servios alcançam van-
ta^ens cm. vários pontos
Salonica, 20 (A. H.) — Commimi.

cado do estado-maior servio:"As nossas tropas estão empenhada»
em vários combates locaes, tendo oli-tido vantagens em certos pontos.Repellimos todos os contra-ataques
inimigos, fazendo prisioneiros.

Mais tropas italianas desembarcam
em Salonica

Londres, 29 (A. A.) — Informam
de Athenas que um novo contingenta
de tropas italianas desembarcou cmSalonica, incorporando-se ao exercito
dos aluados, que espera nos Balkans,
sob o comniando superior do generalSarrail.

Os rumaicos reconquistam PisciU
Londres, 29 fA. A.) — Um radio,

gramnia official de Buckarejt informa
que or, rumaicos reconquistaram Jüsctilinfligindo aos inimigos formidável der

Os nllinilos alcançam vantngcn»
 no Struma *

Londres, _p (A. A.) — Apezar d»mão tempo que tem reinado na regiãodo Struma, os aluados continuam a oi,ter serias vantagens sobre os búlgaros.
<A marclia dos teuto-bulgaros

detida
Londres, 29 (A. A.) — Radiogran.

mas de Bukarest informam ser ali cor-
rente que a marcha dos teiito-bulgárós
foi detida ao norte da linha de Cerna-
voda-Modjilia-Constanza.

Uma victoria dos rumaicos no
vnllc do Jiul

Londres, 2 o(A. A.) — Os rumaico*
derrotaram os teuto-bulgaros no Valle
dc Jiul, fazendo numerosos prisioneiro^entre os quaes alguns of: ciacs|

Intcrcssa-o a Bolsa? Quer saber docambio e do preço do café? Lcia, todasas noites, .. Lanterna.

A GUERRA NAVAL
CJXCO VAPOfiES POSTOS A

PIQÜK
Londres, 29 (A. H. — O Lloyd»

annuncia que forani mettidos a piquo
os vapores norueguezes "I'an", "Kat-
brinlea" e "Dan*\ o sueco "Jonkopins"
e o inglez "Spacta".

Um posto rnsso bombardeado
Londres^ 29 (A. A.) — Os stibmari

nos allemães bombardearam o porto d«
Sipdusvalok, ferindo a tripulação di
um destroycr russo.

11 t 1

A LANTERNA
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Diário das manobras
Sabbado. 28 — Hontem, no exerci-

cio, o conmiandante do 0° batalhão, fez
em lindas evoluções um ataque a- uma
guarnição que se achava no alto do
morro de F...

A offensiva foi effcctuada com _ra_-
de cnihusi.ismo. Durante ataque coirço
esse é de boa tactica fazer-se a maior
algazarra possivcl: além do ruido en-
surdecedor dos tambores, cada praça
deve gritar tudo o que lhe vem á ca-
beca.

Foi sobretudo nesta parte da mano-
Fira que se distinguiram os combaten-
tes.

Seria curioso, para. um estudo 00
estado mental dos -militares meus col-
¦legas, estampar o que vinha â cabeça
de cada um. Isso. porém, é impossível:
alguns diziam cousas estimulantes que
não podem ser escriptas. Alguns tam-
liem, conforme suas predilecções na
Capital berravam cm liespanhol criolto:"Viva Ia gr-acia", 

'outros articulavam
cousinluts cm francez.

Mas o morro de'P.... não é tão fa-
cil dc escalar como parecia cá dc baixo;
a car-bina pesa; e correr e gritar,
cança. Por isso, passado o primeiro ca-
lor da investida a algazarra diiriinuiu,
e os tambores faziam-se ouvir sem -if-.
-ficuldaile. Nas fileiras, então, já não
se grilava; sussurra.aiíC: "não posso
««ais" ou "eu morro hoje", ou ainda"cousa horrível I..." E, de quando cm
quando, de alguns animados partia um
viva ao -Ilrasil. Mas o estado moral
das tropas é como sempre se diz. ex-
cellenle, e cada um cumpria o seu de;
ver levando, com exito. o ataque ftté
o fim.

Quem, porventura, ler -estas linhas no
Rio, n_ tranqüilidade da sua cadeira
de balanço, não ria da fadiga dos meus
camaradas e não a julgue fingida. Ob-
serve a physionomia- de algum volunta-
rio cm licença, e diga se elle tem o
ar de quem está accomiiiodado com a
situação,

Não se julgue, tão pouco, oue a vida
do -manobras só consiste «m offensivas,
defensivas, marchas e contra-marchas
csfalfanlcs. Temos anui também mo-
mentos de descanço em que se dão lar-
gas á verve tncxgottavel a que jáallu-
dimos liontcm. Incxgottavel não é ex-
agero.

A vida ao ar livre, o exercício que
produz o bem estar physico. a falta
de unia multidão de pequenas preoc-
cupações que desenvolvem a neurasthe-
nia c o máo humor, accionam prodígio-
sanicnti! a joviaüdade no acampamento
dos voluntários. Joviaüdade pertina.,
que nem mesma a ingratidão do ran-
cho consegue moderar.

Nunca sc poderá verificar com tanta
certeza como agora no campo dos
Affonsos que "le rire est propre de
riiominc". Ha oceasiões cm que por
todo o acampamento paira o riso.
Não é o sorriso irônico oti sentimental
c sempre poscur que muitos de nós
adoptávámos 110 fooling, ou nos chás
ilansantes; c unia gargalhada sadia e
dcsopilnnte, d._ que partem de almas
jovens e simplesmente alegres.

Formam-se dois grupos distinetos:
úm é o dos espirituosos, uma minoria
que faz as delicias do outro grupo, que
& o auditório altento c fiel. Entre os
primeiros, sobresáe a figura hippica do
yoiüularjo que responde ao numero
C07.

Hoje, numa parada em meio á mar-
clia, falava-se, como de costume, em
coisas altas — lofty things — e no
momento discutia-se musica. Alguém
disse que em casa de certo senador
ouvira o pre'udio de Chopin dito da
"gola dágua" muitíssimo mal tocado,
dum modo indeciso c vacillante...
O praça 607, sempre attento, observou
((lie a linda peça de Chopin devia então
ipnrec.cr o prelúdio de um "pão d'agua".
Estava firmada sua reputação.

Unia outra particularidade imeres-1
sante da vida cm barracas é que cada,
<|tial quer aproveitar o mais possive' o !
serviço dc seu companheiro. Ha mui-1
tos casos em que um rapaz de natural |
limido é dominado pelo outro "habi-
tanto" dc sua tenda. _A!s vezes, porém, I
encontram-se dois bicudos. Então c 1
uma saraivada de inventivas.. Em uma 1
das barracas, um dos oecupantes esco-1
Ibera para companheiro um rapaz cujo 1
ar calmo e reservado impressionara
como sendo ordeiro, methodico e pa-
cato; era o ideal. Este acceitára a
companhia do primeiro porque tivera
delle a impressão dum rapaz _ delicado,
que, levado com geito, poderia servir
para muito. I.ogo na primeira noite
estabeleceu-s; o conílicto que dura aiti-
da e deve- continuar até que cada um
sc conforme com sen erro,

Com esses ligeiros incidentes vae-sc
passando o tempo ágradayelnicntc.

No entanto, de quando em quando a
nostalgia da Avenida nos perturba.
E' o que me ia acontecendo agora
mesmo. Mas lia o tonite de "reunir"
<> é preciso tomar a farda a serio...—
Capoii.m..

A reformei do «svsíema
tarifário do serviço

felephon ICO

O QUE SE PRETEN DEJFAZER
___ *__*

"São Lourango JI — Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para 200 réis. com valiosos
brindes. - 1.0-.*"* RA. .*"¦ C
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ASSUMPTOS XAVAES

Os sul) .Ki-iaes da Armada e a
umíormisação do respe-

ctivo Corpo
Os siib-officiacs da Armada acham-

se. actualmente, empenhados para que
seja ro|)piovada pelo Congresso uma
emenda que venha uniformizar o Cor-
po de Sub-Officiacs da Armada q« .
110 momento presente, atravessa um pc-
í-iodo de dcsegualilii_e em postos c ven-
ciiiicntos.

Couslitiicm o Corpo de sub.Officiaes
d:i Armada varias classes, com fun-
cções distinetas e eguaes respotisabili-
dacles.

O mestre dc 1* classe tem, por exem-
pio, os vencimentos de 330$ooo _ meu-
saes. c o mergulhador, o caldéirciró de
in, apenas 300S00. Não se pôde, dizer
de boa fé que o serviço de um seja
mais cxhaitstivo do que o do outro.

Ha. unia tabeliã orgniiiz.dn recente-
niciile e na qual os mestres são gran-
demente favorecidos.

E' para essa desegualdáde, que deve
desnppareccr, que o ministro da Ma-
rinha vae emiliir o seu parecer, não
negando o sen apoio á emenda que vi-
.ios de alludir.

Bebei'. . . todos bebem, mus só
bobe bem quem bebo

OASOATINHA

O >i)ini.ffo 1I0 Interior concedeu a
<1. Cecília Vieira Maia. adjunta do In-
stituto Nacional dc Musica, um mez
dc licença, cm prorogação, para trata-
incuto de saude, com o respectivo ven-
cimento. ,

— o «ri » m
VISTA-SE BEM! Compre uni ter-
110 11:1 motln por -5 . ou õOS. 11.
Urugitnynnn 145. CASA PAUIS.
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ns mm DE HOJE
iRczam-se as seguintes, por alma de :
¦Ernesto Domingues da Silva, ás 9 i|=

Itorãs, na egreja de S. Francisco de
r.tula.

Joajiuim dc Magalltãcs Leite, ás 9 i| =
lioras na matriz de Santa Rita.

Affonso Pinfo de Oliveira, ás 9 bo-
ras. na igreja dc Santo Affonso (An-
daraity..

Anna da Silva, ás 9 horas, na ma-
triz -In largo do Machado,

Aúrel-o Loureriço 'le Souza Bastos, ás
o horas, na egreja Sanctuarfo <l'o Sagra-
ilo Coração de Maria.

José Manoel Fr.-.nciseo de Souza, ás
o horas, na egreja de São Francisco dc
Taulr.

Dr. José Pires de Souza e Silva, ás
p il- horas, na egreja de S. Francisco
de Paula.

Cândida Augusta Coçlli. Bastos, ás 8
e meia horas, na matriz de São Chiis-
tovão.

D. Raymúnda de Faria, ás o i|. ho-
ras. n.i cape!'".-. N*. S. da Victoria.

Fraficisco Marcellino Pinto, ás 9112
horas, na egrcj.-i de S. Francisco de
Paula.

Actor Luiz França, ás 10 lioras, na
matriz da Candelária.

Alice dos Santos L~pcs, ás 8 horas,
Ba rgreja de Santo A-ntnnio dos Pobres.

•Eponina Martins César, ás o 11_ bo-
Iras na cgrèjn de S. Francisco de Paula.

Bibiano dos Santos Pinto, ás 8 i|_ lio-
Ias. na egreja do Sacramento.

©r. Francisco dc Paula e Silva, ás
1_|_ lioras, iu egrej* d« São Francisco
lc Pauta.

Entra hoje em _* discussão no Con-
selho Municipal a reforma do contrato
do serviço tclephonico, que modifica o
sytema de tarifação que passará a ser
o misto, isto é: taxa fii-a e taxa por
medida, alterando as "cláusulas referen-
tes a preços e outras.

Temos acompanhado a discussão que
sc realizou, durante mezes, no Club-de

Engenharia e temos continuado a acom-

panhar as diversas pbases porque tem

passado a questão, do intuito de «sela-
recer o publico, procedimento que já
tivemos por oceasião do contrato do
unificação de linhas de bondes.

Como já tivemos oceasião de assi-

gnalar, raras vezes uma questão de

interesse publico tem sido tão longa *
detalhadamente estudada como esta,

para o que concorreu muito a interven-

ção do Club de Engenharia, de onde se

pode dizer que saiu a questão resol-
vida, pouco tendo que fazer o Conselho
Municipal, principalmente no ponto
que mais de perto interessava o publi-
co, referimo-nos ao sj_tcma dc tarifa-

ção por medida.
Nesta parte a matéria foi esgotada

e os diversos discursos pronunciados
pelos especialistas, que tomaram parte,
na discussão do Club, constituem uma
interessante . valiosa monograpbia da

questão.
A nova tarifação, que se pretende ado-

ptar aqui, já é usada cm todas as ei-
dades dffs Estados Úmidos e cm diver-
sos paizes da Europa e incontestável-
mente elia é mais racional e equitativa.

E' natural que a alteraçã'o proposta
levante protestos daquellcs que têm tido
até hoje, ás suas ordens o apparclho te-
lephonico delle se utilizando pira os
seus negócios e transacções, sem ne-
nhum limite, entretanto tal processo con-
dorre para diminuir e cm muito a ef-
ficada do serviço pelo abuso dos não
assignantes, como prejudica aos que cm-
pregam capital nesta industria.

Para uma.casa de negocio que tem ne-
cessidade de C3tar em contacto com
suas filiacs, -trapicbes, fabricas, deposi-
tos etc., e para os hotéis, restaurantes,
cafés bars, casas dc pensão, que cm gc-
ral têm a disposição de. sua freguesia ou
antes do publico o seu ápparettio tele-
phonico, para 03 armazéns de comesti-
veis, clrarutarias, leiterias, etc, para os
corretores que cm poucas horas são
obrigados a um serviço muito intenso
de comniunicaçõcs com a sua clientela,
para todos estes naturalmente que
nã'o pôde agradar sairem de um-
regimen livre, de uso -Ilimitado c
abusivo do telephone para um outro em
que terão de pagar o que gastarem, dc
accordo com o serviço que lhe é pres-
tado.

Com a opposição desses já se con-
tava.

Mas, não „os {Iludamos, foi exacta-
mente para estes, foi precisamente de-
vido a esles clientes que se tomou nc-
cessario, que sc iiupoz a tarifação por
medida.

Não & possive! pôr no mesmo pé
de ègualdade o serviço te.ephonico das
residências particulares, onde, conve-
nhanios, também, ha abusos, porém, cx-
ccpcionalmente e sem a regular conti-
nuidade que naturalmente sc verifica nas
casas dc negocio.

O systema de tarifação por medida,
repoz na industria tclephonica as coisa.,
no seu logar, pois não se coinprehende
que, cm sc tratando de commcrcio, se
possa admiti ir que custe a mesma coisa
o grande fornecimento como o pequeno.

Dir-se-á, que o assignante de resi-
dencia particular, também pódc abusar
do telephone, não ha duvida; abusa
lambem, mas incontcstavelmctite fal-o
muito menos e o tclcphone não repre-
senta para ellc o instrumento de com-
mercio, a utilidade que tem para o ne.
goeiante.

O justo, entretanto, seria proceder
com as residências particulares da mes-
ma maneira. Compr-ehende-sc, porém,
a condescendência dispensada aos par-
ticularcs, pois que sendo a maior ex-
pansão do serviço tclephonico, o prin.
cip.il escopo da empresa e o tclcphone
particular, sendo cm muitíssimos casoi
um mero objecto de luxo, é necessário
tornal-o mais accessivel.

Não esqueçamos, porém, que a maior
expansão deste serviço beneficia a to-
dos os assignantes, pois é obvio que
quando o Hio de Janeiro, cm vez de
onze mil telcphones, numero realmente
ridículo, e que colloca a nossa cidade
abaixo de Havana, tiver 40 011 cincoen-
ta mil o serviço que nos prestará este
apparclho de comniunicação será muito
maior.

Vejamos agora como as commissões
resolveram a questão.

A proposta da empresa concessiona.
ria, era a seguinte, em relação a pre
ços:

Para os negociantes:
Taxa fixa, 150J000, para 1.000 cha-

irados e para os que excedessem 100,
cada uma.

______¦

Política paulista
DOIS PESOS E DUAS

MEDIDAS ?
S. Paulo, 2S de outubro — Tratan-

do, ha dias, da politica de Piracicaba,
a propósito do pleito municipal que ._
realizará depois de amanhã; fizemos
elogiosas e ju*tás icfereucias á resolti-
ção da comniissão direciora do Partido
Republicano, relativamente áqti-üa c:r-
cumscripção eleitoral do Estado. Dis-
semos, então, que vieram de Piracica-
ba os chefes ou sub-chefes que perten.ecram ao antigo grupo do sr. Rjdolpho
Miranda. Que queriam elles? Como
citavam em minoria como não pudes-
sem dispor de recursos eleitoraes que os
levassem a derrotar os Moraes Uarros,
desejavam saber se podiam contar com
o governo...

A commissão directora do partidocamprchendeu perfeitamente as reti-
cencias. A resposta não se fez espe.
rar. O governo não intervinha 110 piei-to municipal. A comniissão directora
do _ partido apoiaria quem vencesse.
Aliás — também escrevemos — o pro-
prio sr. Rodolpho Miranda reconhecia
e proclamava a impossibilidade de ven.
cer, nas urnas, os Moraes Barros. Isto,
nos constou c como veiu ao nosso co-
nhecimento. transmittimos. sem embar-
go das muitas culpas políticas do ex-
ela-fe hermista 110 listado.

li, a despeito de serem essas as dis-
posições da commissão directora do
partido, parece nuc foi resolvida coi.a
diversa com relação .1 Santo Amaro,
onde se quer impor ao eleitorado a su-
perintendencia politica do senador Ilcr-
culano de Freitas. Ora, emquanto o ex-
ministro do Interior e Justiça andou di-
v.vciado do oartido e talvez pro-curando hostilizal-o, como militante dt
uma politica diametralmente oppost-j,
os chefes politicos dc Santo Amaro,
agora ameaçados de deposição, para

100 réis cada uma
90 
80 " " " •

70 " " "

60 " " "

SO

Para os particulares;
Taxa fixa, i20$ooo, para Eoo chama-

dos, as que excedesse ioo, cada uma.
O Club de "Engenharia 

que estudou o
assumpto não só ao ponto de vista sei-
entifico, como pratico,, applicamlo-o ao
caso concreto do Rio de Janeiro, como
muito bem o accentuou o dr. Sampaio
Corrêa em seu discurso ali prófçrido,
acecitou unanimemente a tarifação. te-
lephonica que o dr. Osório de Almeida
declarou ser a única racional ?ombinada
com a da taxa fixa com numero li mi-
.tado dc chamadas lembrando, porém, a
applicação da tabel-la differcncial, c cm
relação as residências particulares deu
aos concessionários a faculdade de cs-
tabclecer tabeliã fixa para numero illi-
mitado de chamados.

O parecer das commissões do conse-
lho inspirando-se nas concíusõcs do
Club de Engenharia propoz a seguinte :

TABELLA
Para as casas commeroiacs, escripto-

rios, agencias, etc. — Além das 1.000
chamadas comprehendidas na parte fixa,
os preços d.as chamadas excedentes serão
os seguintes :
De i.oot a i.soo..." 1.501 a 2.000..

" 2.001 a 2.soo..
" 2.501 a 3.000.." 3.001 a 3.500.." 3.501 além

Para as residências particulares, além
de 1.0$ (cento c vinte mil réis) da taxa
fixa, dando direito a Soo chamadas co-•brar-se-á 0 excesso de chamadas, na
mesma ordem differcncial e proporcional
das casas de commcrcio, no caso do as-
signante não preferir a taxa fixa de
200$ sem limite de chamadas,
(i) iRcde geral :

¦a) para cada apparclho installaá. cm
predio occttpado exclusivamente como
casa de residência, a assignatura anntial
será de -00$, sem limite de numero dc
chamadas ;

b) para cada apparcfto installado onde
haja escriptorios, agencias, negócios de
qualquer natureza, ou onde se exerça
qualquer industria, profissão, arte ou of-
ficio, em quaesquer repartições publi-cas, federaes ou municipaes, a taxa an-
mia. será de 150$, com direito a mil
chamadas dentro desse praso. As
communicações telephonicas (chamadas)
que excederem esse limite de mil. chama-
das, serão cobradas dc accordo com atabeliã acima, cabendo a responsabilida-
de desse pagamento exclusivamente aoassignante d'o apparelho pelo qual fórfeita a chamada

Como se vè nas residências parti-cularcs, o parecer transfere, para os
assignantes a faculdade de optarem ou
Pelo pagamento annual de 2oo$ooo,
com serviço illimitado, ou pelo paga-mento também annual de uo$ooo c
mais 100 réis pelos chamados que cx-
cederem a 800, faculdade que nas ..on-
cltisões do Club eslava com os con-
cessionários.

Nas conclusões do Club hj-ivia uma
disposição que sc nos afigura dc muita
importância e que foi desprezada pelo
parecer das commissões, nos referimos
ao limite de tempo para. cada comum-
nicação ou conversa, o que evitaria os
longas conversas pclo telephone, dando
logar muitas vezes a irritante resposta
— "está em comniunicação".

_ 
Os preços no parecer das commisõcs

são os mesmos apresentados pelo dr.
Sampaio Corrêa no Club de Engenha-
ria, havendo somente a differença cm
relação aos particulares, aos quaes, na
n. opinião daquelle engenheiro, deve
somente ser applicada a tarifa fixa
annual de 200S000, com serviço illimi-
tado.

Pelo actual contrato goza a empresa
dc isenção dc impostos, qualquer que
seja a natureza delles, pelo parecer da
commissão, este favor soffre restri-
cções, pois são cxcepttiados os "impôs-
tos de transmissão de propriedade e
de expediente, foros c íaudemios e li-
cenças para obras fora das vias publi-
cas, assim como não se estenderá a
mesma isenção a serviços, bens, etc";
pertnittindo a empresa gozar da dis-
¦pensa do imposto de transmissão, só-
mente quanto "á primeira transferen-
cia que a contratante fizer dc seu con-
trato a terceiro".

Esta concessão quanto á primeira
transferencia só tem para a Companhia
a vantagem dc melhor ordenar os seus
negócios tendo-os sob a mesma deno-
niinação, pois é bem de ver que se
lião lhe fosso concedida nunca a Pre-
feitura veria um vintém desse impôs-
10, que importando em ccntcnnres dc
contos c não havendo nenhuma lei
que possa obrigar a Companliia a fa-
zer a transferencia, ella como todo
mundo faria deixaria de fazcl-a.

Quanto ao facto da Companhia ter
sede cm Berlim c nome em allemão,
não é necessário fazer essa transferen-
cia ou cessação do seu contrato a ter-
ceira para alterar, pois cm assembléa dc
accionistas, pode ser resolvida a mu-
dança da sede e a denominação.

que possa entrar triumphalmcnte aqucl-
Ie senador, estavam incondicionaliiieii-
te ao lado do partido republicano c do
governo do listado, para o que desse cviesse.

O próprio sr. Hcrcttlano de Fre:tas.
agora senador do Partido Republicano
Paulista, ha de reconhecer isso. Santo
Amaro está a tres quartos de hora,
mais ou menos, da capital, cm bonde
electrico. Xinguem tem o direito de
fazer a injustiça de supnor ou conje-
cturar que é por esse motivo ou razão
gçographica que se quer desthronar,
em Santo Amaro, os antigos chefes.Iodos acreditam, em São Paulo, na
sinceridade das louváveis praxes politi-cas da commissão direciora do governo.Não se explica ou não se justificao alviíre tomado com relação á po' tica
de Santo Amaro. Ii'preciso que se diga c
escreva, com a mesma sinceridade des-
inteerssada que inspirou os elogios de
há dias... — C.

¦1 - ni a __¦
Aprecia caricaturas? Compre, a partirde hoje. // Lanterna.
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Sobre o raloí da
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O que, a respeito, nos diz o sr.

Senua Figueiredo
Ha poucos dias, tivemos a òpportu-

nidade de ouvir o deputado Senna "Fi-"
gueiredo acerca das industrias no Es-
tado de Minas Geraes. ,. ''

S. ex. forneceu-nos, então., os niais
interessantes dados arithme_cos, ampa-
rando com elles as suas opiniões, aue
vulgarisamos. Na fluencia da nossa, pa-
lesrra. porém, alludiu o illustre depu-
tado mineiro ao valor da producção do
seu Estado, tendo, entretanto, omittido
detalhes, assim como as expressões ari-
dimeticas desse valor, em conseqüência
da extensão, aue tomara a entrevista
por nós obtida, para a publicidade.
Hontem, voltámos a procurar o sr.
Senna Figueiredo, com o propósito de
ouvil-o .sobre esse assumpto.

Posso fornecer-lhe — começou o
deputado mineiro — os dados relativos
aos dois últimos exercicios, 1914 e 1915,
pelos quaes verá você — verá e verifi-
cará — o valor progressivo da expor-
tação mineira, provando que o nosso
povo está trabalhando com afinco, avo-
lumando-se, com isso, a riqueza oarti-
cular e os recursos do Estado.

Discriminarei por industrias, orinci-
piando nela pastoril. Antes, porém, da-
rei o valor total da exportação mineira,
que foi, em 1914, de 164.854:0008000 c,
em 1015, de_ 221.090:332$ooo.

A industria pastoril concorreu com
os seus produetos para aquelle valor,
cm 1014. com a importância dc -réis
66.550:5oo$ooo, a saber: — gado
35.io8:ooo$ooo; queijos, 10.379:000$;
maweig. 7.391 mooSooo: leite
4.n6:ooo$ooo; aves, 3.678 :ooo$ooo;
toucinho. 2.73c¦ :000.00o: carnes
926 :onn$ooo; ovos. S72:3oo$ooo; diver-
sos ( niro. animaes, etc), 716:800$;
sola, 663:5oo$ooo.

Em 191'S. com 73.270:oc_$ooo, a t,_
ber: gado. 39.200 :oon$ono; queijos,
11.300:0008000; manteiga. 8.50-0:000$;
aves, 4.800:000$: leite, 4.700:000$;
toucinho, 1.800:000$: sola, 1.300 :ooo$;
carnes. 1.100:000$; ovos, 9io:ooo$ooo;
couros, 870^000$: diversos, 790:000$.

A -industria, agrícola concorreu, por
sua vez, em 191.1; com 74.265toooSooo,
a saber: café. fi_.24o:ooo$ooo-; arroz,-2.369:006$: feijão, 1.661:000$': águas,
1.648 :ooo$; diversos, 1.220 :onò$; ba-
tatas. i.075:oooSooo; madeiras,
1.052 :ooo$ono;e em 1015. com ......
120.702:000.000. a saber: café;* réis...
tos ;855 :nbn$ooo; acuas, 2.0109:000$;
milho. 1.6.1. :onn$: batatas. i...n':<mo$;
diversos. 984:000$; madeiras. 857:000$;
cas-.., 485 :ooo$: n.rroz. 4.2_6:ooo$ooo;
feijão, 3„2io':o-0$noo. ¦ 

". 
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A industria m.-innfaetora contribiru
cm 1914 com 9.56.1:0008000. a saber:
fumo. 4.604:000$: tecidos, 2.201:000$;
diversos. n_S:noo$: aguardente; réis
483 :or.-. $; assucar, 470 :onn$ooo. artefn-
ctos. 2iR:oon$ooo: em 1915. com réis
11.183 :.74$noo, a- s-iber: fumo. réis...
5.271 :3no$onn; tecidos, 4.102:1008000;
diversos. 1.491 :ooo$oòo. antefactos. ...
3-0 :..*"iSonn,

A industria .-. rnctivn forneceu, em
1914, 11.026:0008000. dn seguinte , mo-
do: ouro. 6.641-noníono; uiariganez,
2.050 :ooo$ooo; cal, _S7o:ooo$noò;' -t-
versos; •'•- tnnoSooo; em 1915; com
13.330:ooo$ooo, a saber: ouro,* réis
8 ../* -.nos ¦ mancanez, 3.123:0008000;
cal, 372:0008000: ferro. 57Q:ooo$noo, e
diversos 670 -no-$000.

Emão Minas já exporta ferro?
V.-se da evportáção de 1915. rc-

guiar parcella correspondente ao ferro
exportado c noto que não se trata de

orno a que se refere ao man-

tyàquemeâ'
¦_l_>S^-^-

além•••

Um furo sensacional.—O que »e
diz a propósito da guerra. — Coii-ir-
mação de noticias. — Naufrágio na
barra de Lisboa. -¦ Heroes portugue-
zes em África.

Ahi vae um furo, um monumental
furo, um scnsacionalissimo fttro: a
não haver cas, de força maior, os
soldados portuguezes, destinados ao
grande matadouro da Flandres ou
da França, partirão, para o sector
que lhes fôr destinado, no dia 15 de
twvembro. Esta noticia, escapando à
censura ferocissima exercida em:
.Portugal, chegou até nós cm carta
particular. E' verdade que não se
diz por fôrma positiva que os cin-
coenta mil homens que-o sr. Affonso
Costa resolveu sacrificar, em holo-
causto á Grã-J3r_tanha, partirão for-
çosamente no dia mencionado. Ape-
nas o governo designou aquelle dia
para o embarque; mas, como tudo
neste mundo está sujeito a tmprevis-
tos, bem pôde sueceder que os sol-
dados não sigam... no 'dia indicado,
pclo menos.

E já que fizemos referencia á car-
ta alviçarcira, que habilmente fugiu
ás sagazes vistas dos censores, diga-
mos mais alguma coisa do que nella
se contém, e que são informes que
não andam pelos jornaes e menos
ainda podem ser transir.ittidos pelo
telegrapno. Assim, dizem-nos que,
apesar de ttedo quanto em contrario
se tem dito, a opuosição á ida para a
guerra ié quasi unanime. Dentro c
ióra do exercito, não ha quem não
comprehenda que Portugal vae en-
trar numa aventura que lhe custará
caríssima; se é que não chegará a
custar-lhe a própria independência.
As proçlamaçõcs _ .manifestos contra
a guerra 

' succcdt-i-se, .espalham-se
por todo o paiz, e hoje toda a nação
sabe qtte _ tratado de alliança anglo-
lusa foi exclusivamente celebrado
para a defensiva e não para a otfen-
siva, c que, portanto, nenhuma obri-
gaçáo moral ou material impõe aos
lusitanos o incruento e monstruoso
sacrifício de vidas e dirriteiros, a que
o governo da republica os arrasta!

Alas a carta citada diz ainda mais.
Diz, por exeniplo; que a Inglaterra,
tendo recusado sempre a intervenção-doa portuguezes nas linhas oceiden-
taes, ciicgou a declarar que só accei-
taria essa 

' 
collaboraçào se o com-

mando fosse entregue a oííiciaes...
ingluzes! "Na hora ila partida é que
serão cilas, e ver-sc-á então o que
vae _sueceder!"

Ainda outra nota, importante:
uma parte dos monarchicos, a me-
nor, já sc vê, está convencida de qtie,
depois tia guerra, a própria Ingla-
terra porá o sr. d. Manoel II no
tltrono, como se todas as 'liypòthcses
não levassem a conclusões exacta-
mente oppostas a essa solução. Em
primeiro logar, sc a republica existe,

©

ganez correspondente ao 
^^dttzi- j foi y^ permit'tÍratn"o"rd" edo. procedente da Usina Esperança do | Q ^^ 

.^^ 
^ cominuam ,

sustentar esse regimen político em
Portugal, porque em nenhum outro
haveria a subserviência, a profunda
degradação moral, qtte tem distingui-
_o_ os republicanos, nuc fizeram do
altivo c independentes paiz uma sim-

olonia da Grã-Bretanha. Em
segundo logar, o sr. d. Manoel dei-
xaria de ser o rei que peia vontade
do povo reocetipasse o throno, para
ser o monarclia imposto por poten-
cia estrangeira, á qual ficaria por
esse motivo escravizado para sempre,
escravizando cgttalnicnte a nação.

ramal de Sáhará. Essa usina fica pro-
vi... ' . nrosn..ro distrirto dc Itabira
do Campo, onde, ha annos, sc instai-
lou o distineto engenheiro Queiroz Ju-
nior, construindo a.tos fomos, pnra

 lutou immensamcnte com diffi-
culdadcs de toda ordem, chefiando a „ k „luw,w,luv„lv) v.uí U1I
realizar o sen ideal. E' uma industrial p[e3 co]onia ja Grã-Bretanha
que. cm futuro não remoto, se elevara
dc modo extraordinário em Minas,
pois. como sabe, as nossas jazidas são
immensas e o minério dc primeira or-
dem.

Actualmente a reducção c feita pélp
carvão, mas não está lonpe o dia em
que vel-o-á rela electricidade, para o
que não nos faltam grandes quedas de
agua. Vem a propósito referir-me aos
ingentes esforços do digno professor
da Escola de Minas. dr. Aiigusl. Har-
bosa, dis''.neto mineiro, que, tio silen-
cio do «eu 'aboratorio, continua os cs-
ludor. para finalizar a solução do pro-
blema da reducção do ferro pela ele-
ctrieidade para o fim dc ser feila a
sua exploração cm larga escala. Não
>stará longe o dia, cm que o iilcaiisn-
cel professor verá coroados dc resul-
tados os seus esforços, o que ainda
não conseguiu em definitivo, porque as
suas experiências dependem de mezes,
mas muito têm alcançado, empregando
quantidade, relativamente pequena, de
nrnerio . 

"Apezar (Ia vigi anciã da i.licia
P,-„l. or. nm-ém nfflrmar oue o as- .¦*: ..° publica, são cada vez mais csp.vPode-se. pou 111, anil mar que o .is ]ha alarni.mie.

sunipto esta resolvido, interessando (i. varia(|_ inlL,n,.io; 01,, co-mra _ Rqm,
Minas economicamente, mas o prol) e- u;irai or;l C(mtra n política e politicos.
ma ó nacional, e rlcve interessar sobre- "As mcdUlõs do govenio qucbraram-sc
modo o governo federal. contra a linliilidade c persistência dos boa-

As quedas d'agua. cm Minas, têm to™¦' "-* miiiiiRos dc Portugal...» tini. ..... .... "Agora, 11 situação vae mudar. Para
sido aproveitadas! jsso, 0 attendenda a q-.u não devo o so-

Pois não. E mio s.^ para tms in- ctso publico ser perturbado pclo_ arrivistas
dustriaes, como panii ilíuniiua.ão d_ c tnáoa i.itrwtas, o governo deu ú poiícin
erande numero de cidades. Para o as- severas instrucçOea. no sentido ile prender
sumpto muitas câmaras municipaes lan- c.a autorca dos boatos-'atarmantes, proíuii;_iii.ilHu iiiuii.ia v« „,i:.,-r.„, -„-i «laincntü atientatonos da ordem publica.'caiam suas vistas c realizaram suas ,.-....
insiallaçõcs, c muitas companhias sc .^eitc telegramma 'fica posta em
fundaram nara a exploração da energia relevo a impotência do ctoverno con-
electrica. não só para. luz, como para tr? os chamados boateiros c mios
fins industriaes. ¦ patriotas, porque, para os homens Ja

Quaes as industrias que sé uttli- republica, são máos patriotas todos
zain da clcctricidade? quantos discordarem da entrada dcA dc tecidos, a principal, e outras j> . eilèrrh.I
pequenas industrias locaes. pois, como ' °[ "S.' m Sicirt.
sabe, a electricidade é a fonte creadora .Ahi vae um trecho de um -dos ma-
c impulsora de muitas iniciativas. infestos profusamente espalhados no

A propósito, devo citar-lhe a funda- pãiz, apezar da vigilância da policia
ção, installaçao e funecionamento de e fiscalização publica, e do qual 1105
uma importante fabrica de cáriiureto chegou ás mãos ttm exemplar:
dc cálcio, na cidade de Palmyra, á mar- „ portugucz(:1 | A Allemanha, na sua
Sem da Central, de propriedade dos | „„la ^ 0 iü março, faz incidir sobre o
srs. F. Canclla & C, única na Ame- tiavcrno portugúez toda a responsabi idade
rica do Sul c cm franca prosperidade. 

' dos actos aggrcssivoJ. incluindo o ultimo
Essa fabrica, que dispõe de gr..nd'>

* . St

Nada .mais se dizia na carta cita-
da, que oífereça importância; .'mas^os
leitores, que continuam ler telegram-
mas dç Lisboa, terão visto agora,
pela confrontação de iactos, que
quem á escreveu, nos primeiros dias
de outubro, não podia prever que,
antes delia chegar ao Brasil, já aqui
tivéssemos tclegrammas, ainda que
incompletos, confirmando tudo quan-
to nos còmmuniçou.

Assim, 110 dia 23, um despacho dc
Lisboa confessava o seguinte:

fisca-

O sr. Pandiá Calogeras pediu ao
ministro da Viação providenciar para
que seja restituido á Direetoria do Pa-
trimonio Nacional um dos trânsitos
Gurlei. que foram cedidos, por empres-
timo, ás commissões de engenheiros,
incumbidos da demarcação dc terrenas
dc marinha cm Nicthcroy, c .uc não sc
acham funccionando, e visto o mesmo
instrumento ser necessário aquclla di-
rectoria.

Ao mesmo titular remetteu o sr. Ca-
logeras vários requerimentos dc fun-
ccionarios aposentados da Central do
Brasil, pedindo revisão dos processos
dc suas aposentadorias, afim dc lhes
ser abonada gratificação addicional,

energia electrica c na qua', sc não me
engano, .sião empenhados para mais
de dois mil contos, produz.diariamente
cerca de 14 tone'adas de carbureto de
cálcio. A materia prima que emprega
é procedente dc 'Carandahy, do muni-
cipio de Barbaccna. onde existem gran-
des jazidas de excellente calcaren; Já
visitei-a, trazendo a mais agradável
impressão. E' nma installaçao que mui-
to honra os seus fundadores.

Ha consumo para todo o produeto
e é esle de boa qua'idade?

Optima, E' todo exportado para
esta capital, donde, creio, é rccxpnr-
lado até para o estrangeiro. Os dignos
industriaes estão muito animado., e sa-
lisfeitos com o andamento da empresa,
pensam até cm ampüal-a.

Referiu-se v. ex., ha dias, a
grande exportação dc carnes ultima-
mente. Ha tuuilos estabelecimentos
cm Minas?

Pois não; contam-se para mais Ui,
dc cem as xarqueadas, onde sc fabrica imert
boa carne secca, para exportação. Só
no município d; 'Barbaccna existem,
talvez, umas vinte. Abi tanibcni fun-
dou-se 11111 frigorífico com apparelhos
modernos e caprichosa insta.acãn nora
carnes congeladas. Esse frigorífico
está mesmo na cidade de Barbaccna e
pertence ao sr. H. E. Mollcr. que
não tem poupado s.-icriíicios para, em
breve, fazer a exportação de carnes
resfriadas.

As xarqueadas não dctcraimarão
escassez de gado?

iK* uma pergunta que lhe não
pos.o responder com segurança. Ha,
cm Minas, grande reserva de gado,
mas os preçoí, actualmente tão eleva-
(los. do exportado para esta capital,
têm determinado certo retraitlientò por
parte dos xarqueantes, por isso. penso
nuc a exportação dc carne secca dimi-
nuirá, assim como também as vendas
de gado. Quasi sempre, no fim do
anno. o preço da carne se eleva, mo.
nunca tanto como neste anno, _o que
se attribue á _ grande exportação de
carnes frigoriücadas para o esíran-
gciro.Pensa v. cx. que os preços na
carne sc manterão elevados por muito
tempo?

Não lhe posso responder is <-
também. Sãô tantos os factores e des-
conhecidos, que não _ me sinto habiii-
tado a dar uma opinião, que lhe possa
orientar.

A LANTERNA
HOJE

quo levou á declaração da guerra a esse
governo. Sú -uma vc?., na extensa nota, sc
f;iz referencia a Portugal, |íara lhe signl*
ficar uma alta consideração. K' quando,
citando todos 03 actos anteriores, declara
quu o Roveruo imperial não quiz tirar sc-
rias couséqüeirtcias delia, por "imlulgentc
deferencin pnra com a difíicil situação de
Portugal". lí por fim, ao contrario dc
todas as praxes c formula;, usadas a Al c*
manha declura-sc cm guerra com o go-verno portnguca, c nãtj com Portugal !
Pois com o governo portugúez cm guerra
devem esta. todoi oa portuguezej que
amam a Pátria ; todos cs que sc consruc-
rs pi honrados portuguezes ; deve estar
Portugal."

iE o fecho do -manifesto consta das
palavras que seguem, qtte são dc bom
e genuíno patriota, c que correspon-
tkm absolutamente ao sentir geral
da nação:

"Portuguezes ! A situação de (Portugal
perante o presente conílicto não devia ser
Ei-não dc prudente neutralidade. Sc nos
mari-f-Stassemc.. c;n favor da Allemanha,
do mesmo modo procederiamoj contra os

1 da Pátria.**U governo da Republica, que contra
esses interesses, de modo tão deshonro.o
e nefasto, tem procedido, tem dc ser tido,
julgado e condemna Jo. por inimigo c trai-
doi á Pátria.

."Abaixo os traidores I Abaixo « guerra I
Viva Portugal honrado c digno 1"

Um dos muitos manifestos dan-
dcstkns foi püblicaílo nelo iorn.il .-/
Vanguarda, que não é ntonarchisla.
Esse jornal c-tá sendo agora pro-
ceísado por esse motivo (telegram-
ma do _ia 23).

O sr Lc.te do Ret;o. nq-.ieüe im-
pagavcl Lcote do l.cgo, que encábe-
cou a revolução de 14 de maio e nue
de monarchico passou a demagogo
intransigente e feroz por artes dia-
bolicas. também se insurgiu contra
os boateiros. e falando uo Torto (te-
lceramma do dia 2.), depois de
af firmar. com_ aquclla segurança e
certeza certíssima da sua ineguala-
ve' previsão, que a guerra terminará
?ói:;-nte pelo csnn_..mento dos im-
perros centraes, passou a atacar vio-
lentamente as pcfsoas mie, não ten-
do razões para justificar a sua atli-
tude, alienam, embora sem funda-
mento, oue o paiz <não está conve-
nicntcmcnle preparado para a gucr-
ra.

_.' obvio auc. se os taes boateiros
não fossem extraordinariamente nu-
merosos. e se 03 boatos não produ-
zissern profunda impressão em todo

na perseguição dos antows -das
atoardas, nem o sr. Lcote do -Rego
teria necessidade de os atacar com
violencia. *¦:.

. Depois outro telegramaia ,de _s
menciona que a .guarda da Secretaria
da Guerra, que sempre foi comman-
¦dada por sargento, passou ao com--
mando de subalterno.

iE, ao mesmo tempo, jjraves tnmal-
tos no norte, manifestações gsraes
d,c máo estar nacional, e o afan com
que o govenio «landa dizer para
toda a parte que reina tranquilliiiadí
nas sete províncias do paiz...

O kitor que tire .de quanto fica
dito os cútnmentarios que quizer.

« 1» #
No dia 27 foi transmittido de Lis-

boa, para a America do 'Sul, o se-
guinte despacho:

"Ao sair deste porto naufragou o va-
roí inglez Rivcr Tyne que seguia carrega-
do da minério,"A tripulava-o foi salva peo vaiwr "Ori-
ta" que entrava procedente do Ilrasil."

Digamos que este telegramma não
foi -expedido directamente dc Lisboa
para o Rio de Janeiro, mas para o
Rio da Prata, chegando agora em
segunda mão. Poucas nessoas o
terão lido, mas as qtte o leram terão
apreciado a excepcional importância
'je tal noticia. O navio inglez, vae
agora acrcdital-o toda a gente, não
naufragou por simples acaso dc na-
vegaçào. À barra de Lisboa, franca,
accessivel, conhecidissiraa, c, apezar
de tudo isso, sempre demandada por
pilotos especiacs, profundos conhe-
cedores delia, que tomam a direeção
dos navios e os levam até ao fun-
deadouro, não offerece ios perigos•de naufrágio, como, nor exemplo, a
barra do Douro. Não será motivo
para cstranlvezas que o River T.yne
fosse arrebentado por uma mina sub-
marina, pois . beni' sabido qtte á cn-
trada do porto dc Lisboa têm sido
encontrados vários apparelhos expio-
sivps. Mas, ainda outros informes
conduzem á mesma simnosição, jus- ¦
tifieando-a. Embora não viesse para!
o_ Lirasil, directamente, o telegrãmiria j
citado, som duvida por ordem minis-'
terial, outros vieram que muito lios
elucidam. Eik)s:

Lisboa, 27 — As capitanias, as de-
Icgacias marítimas e as cstujúes dc mari-
nha receberam instrucções para observar os
navios que demandam o porto, de Lcixões
e a barra do Porto,""Lisboa, 27 — 0 Ministério da .\I_ri-
nha determinou quei os navios destinados
ao Douro ou a Ivcixões se con^rvetn a
tres milhai de distancia de terra até roce.
betem piloto a bordo."A entrada no porto de teixões .1 no.
te só c permittida mediante concessão cs*
decidi,"Os siifnacs^ de que o porto <lc I.eixóes
cRtá fechailo á navegação são : — de dia, jum cylindro preto no maMro da Capitania, I
c !i noite uni pliarol vermelho entre dois,
verdes."

•ii, por ultimo, este, que c mais
fresqttinlio:

"Lisboa, ü8 — Por nüo ter satisfeito as
f_riiialidadc9 regulamciitares, (oi delido á
entrada deste porto um harco urugiuyo. O
coinmandantc foi conduzido para bordo do
cruzador S. Gabriel c uma forca de ma-.
rii-.heiros portuituezcs occuiou o navio."

-ouas estas insistentes e enérgicas I
providencias, adoptadas logo após o
naufrágio do Rivcr Tyrie, não serão
confirmaçõ-:s de que aquelle navio,
inglês, «foi a'íundado por mina sub-
marina?

«1 Kt *
Annuncia-sc que as forças c_p«li-

cionarias, que tinham ido para Mo-
çambique c penetraram pelo territo-
rio da colônia allemã, obtiveram
novo suecesso tm combate de que
sairaní viclòriosas. -Faltam pormeno-
re? circumstancrados, mas não duvi-
da-mos ^do exito dá empresa lusitana
naquelli tuysteriosa África, onde o
Deus (Tos combate., permittiu que
officiaes c soldados portuguezes sc 

'

cobrissem sempre de glorias. Foi á
luz. do sol quente dos trópicos que jscintillaram, com estranhas fulgtira-1
çõos, as espadas de Miousiniio, de 1
Galhardo, de Roçadas, de Goucciro,
de Sepulveda, dc iMontezi dc Canta-
cho, de Oruellas c de outros -heróes
da guerra, que ali fizeram jus á
grande honra da Torre e Espada,
dos_ quaes, infelizmente, a .maioria
está hoje fora das fileiras do excr-
cito, porque aquelles militares tudo
preferiram, mesmo o desterro c a
miséria, a trair a lealdade de seus
juramentos e das suas crenças poli-
ticas!

Certo, aquelles soldados, que por
lá andam em pelejas árduas e agtter-
ridas, são dos que não voltam o
rosto deante dos inimigos, porque é
bom dç lei o -sangue 

qtte lhes circula
nas veias, ç elles têm que manter in-
tegro o brilho de tradições que vêem
de séculos, c que a geração actual,
como as que se lhe seguirem, hio dc
conservar perfeitamente límpido.

Lamentável •& que elles tenham de
entrar em guerra; lamentável é queos desacertos da republica conduzis-
sem Portugal á situação em que sc
encontra; mas desvie que o soldado
portugúez é chamado ás armas c
tem de combater, tenhamos confian-
ça que elle honrará a farda c a pa-tria, náquellas florestas, que perdem
seus segredos e mysterios deante do
passo fim:, e cadenciado dos ber-
déi.ros -militares do grande Nun'__l-
vares!

'Ali, sim, estão bem 03 nossos sol-
dados. Mas na França, na Flandres,
cm qualquer daquellcs campos onde
só devem bater-se inglezes e france-
zes contra o poderoso adversário que03 enfrenta... isso, não!

Kueenlo SÍ_.V_n.._.—11 111 ii _¦
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O governador eleito do Amazo-
nas regressa ao Rio

dcRegressou liontcm, no nociurno
luxo, de S. Paulo, onde fora cm com-
panhia do deputado federal AgapitOPereira e dr. Figueiredo Rodrigues cmviagem de observação dos serviços ad-niinistraitivos paulistas, o dr. Pedro deAlcântara Baccllar. covernador eieitodo listado do Amazonas.

S. cx., que se demorou cm S. Pauloalguns dias, desembarcou na gare daCentral, cerca dc 9 horas da manliãsendo recebido por varas pessoas domundo político, representante do dr.Antônio Carlos, leatler da Câmara,nmisos pessoae?. etc. diriiindo-se, cmseguida, para. Botafogo, onde se acharesidindo.
ü dr. Alcântara Bacellar pretende,muito brevemente, seaiiir Dará Minasonde se demorará «rualmente algunsd-as, devendo, entretanto, achar-senesta capita, cm tempo hábil nara via-

jar. no .próximo dia 8. no paquete na-cional Maranhão, para Manáos

0_ ministro da Fazenda pediu ao daAgricultura informar qual o verdadei-ro nome do chefe da cultura, addidodesignado para servir no Aprendiza.ó
Agrícola da _ Bahia, ao qual foi solici-tado. em aviso, o pagamento de ajudade custo <\c zooíoco, visto como omesmo, aviso se refere a Miguel AüpicPinto de Azevedo, e a folha a M.nn»i

p paiz, nem o governo se empenharia ' Pinto de Azevedo., ' «noci

Os telephanes e o
Centro de Industria

« Ceurmercio
Escrevem-nos:"Sr. redactor — Li a noticia publi-

cada nos jornaes desta capital, de uma
convocação do Centro de Commcrcio
e Industria, parcn uma teunlão de nego-
dantes, que se devem incumbir de iína-
lysar a reforma do contrato .dos servi-
ços telcplionicos, reforma que ora está
em.2* discussão no departamento pu-
blieo competente para tratar desse c
de outro, assanrptos semelhantes. Li
também, em «mn entrevista trazida á
lttz da publicidade .por um jornal ves-
pertina, algumas 'considerações fekas,
a respeito da •mencionada reforma, pclo
digno advogado daquelle Centro, con-
siderações que, parece-me, irão servir
de base á discussão na projectada as-
sembléa de negociantes.

Ora, sr. rcdaotor, como a mim, ne-
gociante que «ou. é indifferente o exa-,
sue da questão do ponto dc vista da
leflalidadc da reforma, dc maior ou ntê-j
nor prazo de concessão, «te, etc., ate;
porque para tratar do assumpto sob.
este aspecto nem um de nós dispõe da'
necessária' competência t.clinic.i e lc-
gal — : procurei estudar a projectada
reforma, .cudo em vista lão aómcnte o
imeu inercs.se, muito particular, mas
multo legitimo. No caso. o exame do
problema á luz desse interesse 6 oer-
feitaraente natural e. sobretudo, regn-
lar e honesto, porque o meu interesse
coincide, dc certo modo. com o de to-
dos os que compõem ou .formam a
nossa população.

O meu interesse pode ser ferido ou
porque os preços ora propostos -sejam
excessivos, tendo em vista o capital
apolieado nos serviços; ou porque cllcs
sejam superiores á média -dootada em
outras cidades, em idênticas condições:
ou ainda porque haja ex.1l.cr0 no ca-
pitai reconhecido como empregado nas
instalações; ou porque, finalmente,
haja despesa desnecessária dc custeio e
dc conservação.

Em qualquer caso, porém, não ha dos-
sibilúíade de deixar de fazer o estudo
comparando 09 preços octuacs com os
da reforma. K isto porque, se os pre-
ços são excessivos, quando sc attende
ao ca;.'al investido: se elles são mais
elevados do que. os vigorantes em 011-
tias cidades de idênticas condições:
não ha capital reconhecido oue não
seja o real; se ha excesso de desoesas,
nesse caso injustificáveis, de custeio -
dc conservação; estas cincumstancias
exisi-m mesmo no -acliial reeimen.

O que cumpre a mini indacar 110
momento, como contribuinte nuc sou. é
se a reforma proiectada melhora ou
não as ni;nhs_ condições actuaes de as-
signante de telcphones, isto ç. se o sys-
tema dc tarifação e as tabelias de pre-
ço são mais favoráveis ao meu interesse,
ora coincidente eom os da maioria

Esle é, parece-me, o aspecto unico
porque a questão deve _er examinada
pelos negociantes, isto é, por uma parte,
relativamente pequena, de população
que pode utilisar-se do serviço .elepíio-
nico c cujos interesses não podem
supplantar os da maioria.

Foi por haver feito, de inin para
mini, as considerações acima expostas.
(|iic eu fiz o estudo comparativo das
duas tiabcMas dc preço: a actual e a
que foi approvada em 1" discussão no
Conselho de Inlcndencia, E, como ha-
veis de ver, sr. redactor, o paralltlo
formou cm meu espirito a convicção
de que a nossa situação, de assignan-
tes que somos "ne melhorar de ninüo

"m a approvação da reforma elabo-
rada.

Hoje, cm virtude dc disposições do
actual contrato, pagani, tanto o par-
ficular como o negociante:

Por anno
'Por tulephone installado

na 1* c a' zonas (desde o
centro da cidade até á rua
2 de Desembro e Avenida
do Mangue) I75$ooo

Por teleplione installado
na 3° zona (desde os limi-
tes da 2a, até á rua Mar-
quez dc Olinda e Quinta da
Boa Vista) 26.$ooo

Por tclcphone installado ,
na 4' zona (até a rua D.
Marciana e o Jockey Club) 330$ooo

Por teleplione insiallado
na 5* zona (Copacabana e
Tijuca) 450S000

Por telephone fora da 5*
zona, até Cascadura. . . . 540$ooo

Pela reforma approvada em 1" dis-
cussão no Conselho .da Intendcncia, o
particular virá a. pagar:

A) ou 20o$ooo por anno, sem distin-
ccão^dc-.zona, EMBORA TENHA O
TI.LI_1,H0N,E INSTALLADO EM
CASCADURA.

B) ou i_p$ooo por anno a.é 800
chamadas o. mais um tanto por cha-
mada excedente daquelle máximo, se-
gundouina tarifa differcncial.

Parece-me que o parallelo entre as
duas tabelias demonstra, á evidencia e
sem possibilidade de discussão, que o
particular sac lucrando, e lucrando
inimensamente porque EM NENHU-
MA HYPOTHESE, pagará mais de
_oo$ooo por anno, quando hoje, pejo
actual contrato, paga 262S000, 
3505000, 45c?ooo c até 54o$ooo.

Mas, poderão dizer, os habitantes
das t* e 2" zonas pagam menos de
20o$ooo, porque a tabeliã ora cm vi-
gor òs taxa apenas cm 175S000.

Nem por ser verdadeiro, poder-sc-á
aceusar de injusta a tributação pro-
postai porque ella procurou attender
ao critério, sem duvida nuiis defensa-
vel, 'de adoptar preços médios, no in-
tuito, mui louvável, dc 'servir ao
maior numero, e principalmente áqucl-
les que, por morarem cm lugares affas-
tados, mais carecem do serviço tele-
phonico.

lAccrcsce ainda, com respeilo a...este
caso:

iu — Que as residências partícula-
res na 1" zona (centro da cidade) são
em numero muito ireduzido, de infi-
ma importância quando poslo em fren-
te do das habitações particulares das
outras zonas.**° — Que os próprios habitantes da
1* e 2" zonas, si não abusarem do
telephone com chamados inúteis (c é
o que vae acontecer com o systema
por medida), PODERÃO PAGAR
AINDA MENOS do que os i75$ooo
que hoje despendem, uma vez que se
lhes faculte preferir a tabeliã de
i2o$ooo por anno com direito a 800
chamados.

Como vê, sr. redactor, a differença
a favor dos particulares é tão grande
que eu acredito, como negociante^, que
sou, que o numero de fregueses da
Light vae augmentar, para gáudio da
empresa (o que potico_ se me dá), mas,
sobretudo, para gáudio meu, que, po-detido comiutinicar-me com maior nu-
mero de pessoas, terei mais facilidade
para fazer negócios.

Que fique, desde já, registrada essa
pequena vantagem que a nova tarifa
offerece aos negociantes.

Cumpre, porém, examinar de perto
a situação em que os negociantes vão
ficar pelo que têm a pagar.

Pelo projecto approvado em i* dis-
cussão uo Conselho, o negociante de-
verá pagar ióo$ooo por anno com di-
reito até 1.000 chamados c, desse nu-
mero cm deante;

Por
chamada

. $100
• $000
. $080
• $070

. . • $060
3501 em deante.  $050Assim, para comparar as duas tabcl-

Ias, ,a antiga e a nova, é preciso aíten-
der a dois casos, essencialmente dif-
ferentes:

A) — O grande negociante, isto é,
o indivíduo que, para facilidade de
suas innumcras operações commerciaes,
em gera' vultuosas, serve-se muitas vc-
zes do telephone:

B) — O pequeno nejociante, que ca-reec do telephone tanto quanto os da
outra classe (alé mesmo para fazernegocio, cm geral de compra, como o.
da classe A), mas que delle se utilize
menor numero dc vezes, por ser mais
reduzido o numero de suas transacções
commerciaes, dc muito menor impor-
tancia.

Ha duas utilidades differcnlcs, por-tanto. Em conseqqfncia, a tarifa' paraser justa e equitativa, deve aiterider á
diversidade dessas utilidades.

Ora. a tarifa actual, com a únicadistineção de zonas, faz pagar mais aosnegociantes installados fura do centroda cidade, islo é, .precisamente aquelles
que menos se utilizam do tclcphone:
emquanto estes pagani até 5405000, õs
outros, os que tem sua sede uo cenlro
da cidade, r.uc são os grandes nego-
dantes do grupo A. pagam apenas, e a
custa dos seus collegas de arrabalde,
I75$ooo por anno I

... '£'_ iojusto, é iniquo, nãq é ho-csto,

CARNES TEBDES
MATADOURO I.F, SANTA OIT*.Foram abatidas hoirtcm no matadouro

de Santa- Cruz, para o consumo ii 
'. 

,capital, 459 rezes, 54 porcos. 11 r-r
nara» e 13 vitcllos.

A matança foi feit.. para 09 seeuin
tes marchantes: Cindido E. dc .1.11-
36 r. esp.; Ditrisch _ _., 10 r" • \Mendes _ C„ 6i r. e a c; Lima &Filhos, ji r., 5 P. c 13 v.; Prancsco
V. Goulart, Cj r. e 26 p.; João Pi-menta dc Abreu. 21 r.; Oliveira Ir.mãos & C, 113 r., 11 p. c _ v. ; f
dos Retalhist.s. 11 r,; Pontinho __' C*24 r. ; Edgard de Azevedo, 33 r.; Nor-
berto Hertz, sj. ;.J\ ,P. dc Olivcir.
« C., 3>3 r.; Fernandes & Marcondes
8 p.; Augusto M. da Motta, 3S r. i'1 c.; Alexandre V. Sobrinho. 2 n •
Sobreira & C, 18 x. '"

Foram rejeitados: 19 __18 r„ _ c. <1 v.
KXTREPOSTO DE S. DIOGO __
Vigoraram os seguintes preços:Bovino, $700 a $800.
Carneiro, z$ooo.
Vitella, $;oo a i$ooo.
Porco. i$ioo a >$20o.

UMA FESTA TRADICIONAL

O ultimo domingo cta romaria
â Penha

De 1001 a 1500 chamadas.
1501 2000
2001 2500
2501 3000
3001 3500

Com o dia lindíssimo, cheio de luz, sein
uma nuvem no horizonte,. terminou hontem
u trailicional lesta de Nossa Senhora da Pc.
nha do França, na bellissima egreja que oi-
tancira ce ostenta cm lrajá.

Concorrcneia fór.-i do comnium. o orrat.il
enclicu-sc de alegria, pintalgado tle grupos
desprcoecupados dos ardores do sol, das dif-
fiiuldadcs crc.-idas pela crise por que p.-iss».
mos, fazendo tanger as violas, os violões,
a3 guitarras, cautando saudosamente as de.
liciosas cançães portugiiezas, terminadas por
vibrantes salvas de pahnas.

Das 7 ás 11 horas da manhã foram ceie-
bradas as missas acompanhadas dc harmo-
nium, executando o maestro Antônio Tava.
res, que teve a auxilial-o, por devoção á mi-
I.igrosa santa, bem organizado grupo de se-
«horas e senhoritás.

No coreto, em frente S Romaria, tocou •
banda do "Centro Musical -luniinense'*,
convertendo o largo espaço em salão dc dan-
sas, em que, aquelles que se divertiam, crain
cercados por enorme multidão, applaudindo
freneticamciite ao terminar das valsas, das
polkas, dos scliottishs.

O tenente Ma.urcira, engraçadamente,
apregoou o leilão do prendas, entregando oi
mais Ifculos olijectos aos devotos que adqui-
riam as offertas feitas por alinns cheias da
fé, certas da protecção da meiga prog.nitora
do Nazareno.

Os trens da i/copoldina, cujo serviço d*el
jkju bastante a desejar, correram sempre
elieios dc passageiros, sendo dc notar .ue *
ordem não foi alterada, tendo sido feito ir*
reprehcnsivelmcntc o serviço dc policiamento

as tm m —

Bo V. Ex'. fôr visitar 09 do
pnsitos do venda do moveis

RED-STAR
tora oceasião do verificar como
são graciosos o práticos 09
seus cstylos, como é perfeito
o sen acabamento o como são
boas as condições dc paga-
1. monto c preço. *
GO-ÍÇALVES DIAS 71

URUGUAYANA 83

COM O SR. CALOGERAS

Os operários 
"dãlmprensa 

com
os vencimentos ateados

Ainda não foram pagos aos opera»
rios da Imprensa Nacional os seus ven-
cimentos correspondentes ao mez dt
sctcmhro.

Segundo informações colhidas pclol
próprios operários credores da Fu_en«
da, a folha de pagamento já se acha
110 gabinete do ministro da fazenda,
aguardando a sua assignalura.

. Nüo . sa-bçmpe bcmjLj» 'condições dai
nossas finanças ein ííiaos "ilò sr| ¦'Calo-
geras; sabemos apenas que s. cx. esti
demorando a dar a ordem de pagamen-
to aos pobres operários da Imprensa,
e que isso não deve continuar assim.
Esses pobres homens têm conipromis-
sos, são quasi todos sobrecarregado!
com obrigações dc familia c não pode.n
estar obrigados a ser caloteiros, sóinen-
?e porque a Fazenda lambem o é.

ri.AT.\M(_NTO DAS MOI.ESTIA-
ri.LAS GRANDES MEDICA.
ÇÕES PHVSICAS. TELO ES-
1'ECIAIilS-A
DR. .ÁLVARO ALVIM - Exame

pelos raios X. Installaçao especial pari
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite, cmphyscnia. De
10 ii_ ás 4; largo da Carioca, ti, :*
inflar

Inaugurou-se hontem ao meio dia, á
ma S. Luiz Gonzaga n. 122, um esta-
bclecimcnto de ipanificação, dc pro-prie-
dalde do sr. Álvaro Dias de Mello.

Ao acto compareceram representante»
da imprensa e ipcssoas gradas, aos quac»
foi servida laula mesa de doces. Ao ser
servido o "chanipagne" foram troca-
dos amistosos brindes .pela prosperidade
do novo estabelecimento.

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

OASOATINHA

cm summa. O poder publico não deve
perder a opportunidadc, nuc se lhe
offerece, de modificar unia situação de
preferencia ao grande, a custa e cm
detrimento do pequeno.

A nova tabeliã adoptou o critério,
mui louvável, dc fazer cada um pagai,
conforme o uso que fizer do appare-
lho lelcphonico, e só por isso cila é
melhor que a actual.

iNão é rasoavel que o meu collcga
da rua do Rosário ou da Avenida Rio
Branco venha a pagar menos do eu,
humilde negociante de pequeno capital,
cujo fraquissimo armazém está situado
cm uma esquina pouco freqüentada o
Meyer.

'Não desejo porem, sr. redactor, ficar
adstriclo a estudo da questão desw pon-
to de vista geral; quero comparar para
maior dedicação do assumpto.

Para isso, admittirci qne o negocian-
te tenha necesidade de chamar pelo te-
lcphone 3.000 vezes .por anno, o que
corresponde a cerca de 10 vezes por dia
útil. Esse numero .pódc ser considera-
do como média normal para os grande!
negociantes, desde que elles usem do
telephone ijiara fins dc negocio, sem abu-
sar com conversas frivolas; devem set
mesmo rarissimos os casos de maior
numero ide chamados por um appare-
lho. Por outro lado, o mesmo numero,
10 vezes por dia útil, é exageradissimo
como média para o pequeno negociante
do arrabalde e mesmo do centro da ei-
dade.

Mas eu o acecito, apezar disto, para
estudar o caso com um numero dc cha-
mados evidentemente desfavorável a
minha argumentação.

Para 3.000 chamados, o preço da
nova tabeliã será de ,._to$ por anno,
contra 350?, 450$ c 540$, que ora ipa-
gam os miseráveis pequenos negociai,
tes da 4a e 5* zonas. Assim. _>__.. nego-
dantes, mesmo quando so utilisem da
teleplione 10 vezes -por dia. o i;ue rião é
provável, .pagarão muito menos du que
hoje.

Se os do centro da cidade, minoria
c aliás composta de grande, casas de
coii-ncrcio, viessem a pagar mais do
que hoje, lal facto apenas vem signifi-
car que cessou o regimen de desegúal-
dade actual, que não respeita ás diver-
sas utilidades que o apparelho telopho-
nico offerece a cada um.

Mas, sr. redactor, nem isto se d..rá,
porque, estou certo, feito o serviço por
me-.id.i, nem mesmo oá grandes nego-
dantes terão de falar 10 vezes por dia.

']-. 111 resumo, sr. redactor. não vejo o
q-.ie censurar nas novas tarifas. Não sei
como a ipoldcrosa companliia concordou
em reducção de preços, o que eu só ex-
plico porque ella conta assim, olv.cr
maior numero Uc assignantes. K istc.
sr. redactor, será grande vantagem
para o vosso leitor c amigo, que 4 UJ9
—. Pequeno ncc.ociae.li,''
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tiORREIO BA MANHÃ — Segwida-leirai, 30 dc Outubro dc 1916 \
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S

À entrega da bandeira do tiro n. 7, offe-
recida pelo "Pare Royal"
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.-1 esqttcflia, ao alto, a baiMra offereciia pelas senhoritas io "Pare Royal", que se vêem d direita, u
em baixo, voluntários jurando á baitde ira

Com grande solennidade, com uma
desusada imponência, realizou-se hon-
tem a annunciada festa do Tiro n. 7.
que constou do juramento da bandeira
pelos novos reservistas e da entrega de
uma rica bandeira offerecida pelo"Pare Royal" á patriótica sociedade,

Essa festa leve inicio ás g horas da
manhã, 110 Campo de 'S. Christovão.
Já ás 8 i\i, porém, se achavam for-
mados cm linha desenvolvida. 03 l/oo
homens de que se compõe o baHalhão do
Tiro n. 7.

A essa hora já havia no campo um
Rrande numero de pessoas que se de-
briiçavam no gradil c as archlbancadas,
todas ilecoiadas com gosto, estavam re-
plt-las de famílias. A cada. momento es-
lavrjin a chegar novas famílias;

Além do grande numero de milita-
res. entre Os quaes os ebm"lriandàll!tès da
5* região, da 1'oiicia, Corpo de Bonl-
lieiros, chefe do Estado-Maior e. dire-
elor da Intendeuciãi da Guerra, viam-se
mais o vicc-prcsidèrite da Republica,
membros da Liga da Defesa Nacional
e a commissão de scnhorilas que fez
entrega da bandeira, composta de bnlles.
Nair Drysdale'; Maria da Gloria Pas-
sos, Aiila de Araujo. Estrella Ribeiro e
Eduiée BiislamantCi

Eram 9 lioras, quando em automóvel
de Eslado chegou o -presidente. Ua
Republicai, acompanhado do ministro
da Cncrra e do coronel Tasso Era-
roso', chefe do estado-maior da presi-
dencia.

Pouco dftiois, ao som do hymno na-
cional, o chefe do Eslado, acompanhado
das mesmas pessoas, passou e'in revista
o batalhão do Tiro 11. 7.

Terminada a revista', passou-se á ce-
rinionin da retirada da velha bandeira,
o que foi feito segundo a; praxe inili-
tar, ao som de inarchas batidas.

A bandeira passou desfraldada de
tini á ouitro ponto do .batalhão, empu-
nli.iJa por uai official do Tiro.

Depois realizou-se a cerimonia da
entrega da bandeira. O commandante
e instruetor do Tiro, tenente Ildefonso
Eseobar. acompanhado de seu estado-
maior,, dirigiu-se para o pavilhão.

Assim, na presença do presidente e
vice-presidente da -Republica, ministro
da Guerra, chefe de Policia e grande
numero de officiaes de terra e mar e
dc membros da Liga' da Defesa Nacio-
nal, teve inicio essa cerimonia. A se-
nhorlta Nair Drysdale, encarregada de
fazer a offerta do pavilhão, um bello
trabalho de seda, bordado a ouro, leu
um discurso allusivo á cerimonia, dis-
curso inspirado, cheio de patriotismo c
que termina assim:"A mocidade brasileira rejubila e
freme dc enlhusiasmo, senlindo drape-
jar-lhe sobre as cabeças o labaro sacro-
santo da pátria. Todos amam esta
bandeira immaciilada e santa ilodos sen-
tem -bater o coração mais fortemente ao
contemplal-a, e no gesto e no olhar
de Hodos podemos ver estampada a mais
firme resoluçã/í, a mais decidida ener-
iria, a mais intensa fé e o mais calo-
roso enthusiasmo. qualidades que são
o apanágio do soldado brioso c patriota,
do soldado de coração nobre e alma
nobre, que anhela por ser um glorioso
propugnador da honra e das glorias da
sua pátria."

Finda a oração, deu-se a cerimonia
da entrega da bandeira, sob uma chuva
de flores naturaes, atiradas sobre o
tenente Ildefonso Eseobar, que recebeu
o sagrado pavilhão bastante emocionado.

E, deante da manifestação que aoa-
liava dc receber das senhoritas do Pare
Royal, usou da palavra respondendo ao
discurso da senhorila Drysdale.

O discurso do distineto militar foi
tão vibrante de patriotismo como o an-
terior.

O tenente Eseobar começou a fa'ar
sobre a pátria, «sando dc bcllas e fe-
lizés imagens. Referiu-se dc passagem

d necessidade nrgente de se preparar
o paiz para a eventualidade da guerra,
garantindo assim pelas armas o pro-
gresso do paiz, que, íprte, não terá a
sua vida perturbada.

0 esforço das autoridades .da Repu-
blica, que encontrava auxilio ' na boa
vontade de toda a mocidade brasileira
que accorreu ao chamamento das armas,
careceu do apoio da mulher brasileira
e esse apoio acabava dc ser dado, de
tuna fôrma tão bella e tão generosa,
com a offerta do pavilhão ao Tiro n, 7.

A sua oração terminou com um elogio
á mulher brasileira c affirmando que
o Tiro n. 7, compellido a uma luta,
saberá, á custa dc scu sangue, defen-
der o symbolo glorioso da pairia, que
no momento lhe era offerecido.

Houve a srguir a cerimonia do jura-
menlo da bandeira, O novo pavilhão
foi conduzido para a frente do bata-
lhão, percorrendo-o dc uma á oulra
ponta, ao som do hymno da bandeira,
cantado pelos atiradores.

Collocada no centro do batalhão, os
novos reservistas juraram solcnnemeilte
defendel-a,

Depois, no pavilhão de honra, o ge-
neral Cabino Bczotirò distribuiu a cada
um dos reservistas a sua caderneta,
usando ligeiramente da palavra ao en-
tregar a ultima; lembrando os devéres
dos reservistas d'ora avante e conci-
tando-os ao cumprimento do dever e
a amar a bandeira de seu batalhão,
pois que é ella a imagem viva da
pátria.

Ao terminar tudo, deu-se o desfile,
havendo as senhoritas do Pare Royal
collocado uma flor ú boca de cada
carabina,

Deante das arcliibancadas o liro des-
filou, sob applausos calorosos e debaixo
de uma -verdadeira chuva de flores
naturaes. .... , ,

Assim terminou a bclla festa de hon-
tem.

Creanças vagabundas
A' POLICIA DO 20*

[ACOLHE CINCO
MENORES.

A delegacia do ao" districto teve hon-
tem que acolher nada menos que cinco
creanças, dessas que virem a perambu-
lar pelas ruas sob as vistas grossas da
nossa policia, que, á falta de tudo, não
cuida da sorte dos menores, prestando,
lhes assistência moral.

Para começar, apresentou-se ao com-
missario de dia à delegacia a menor
Ruth, que morava em casa de sua ma-
drinha, em Dr. Fronliii, á rua Noguci-
ra n, 3. Ruth declarou á autoridade
que fugira de casa. de sua madrinha,
porque o esposo desta a maltratava
muito, espancando-a a lodo o momento
A mãe dessa .menor foi procurada, para
que lhe fosse entregue a fugitiva, mas,
não tendo sido encontrada, a pequena
ficará na delegacia, até que appareça
aquella que a abandonou aos máos tra-
tos do esposo da madrinha.

Logo depois, entrou um agente dc
policia conduzindo dois menores, am-
bos maltrapilhos e um deites cego.

A nossa policia rreebeu um pedido
da de Cantagallo, afim de descobrir 'Os
menores Francisco da Silveira Junior,
de 10 annos de edade, filho do sr.
Francisco, Antônio da Silveira, ex-com-
missario 3a policia fluminense, e Scve-
rino Corrêa da Silva, de 13 annos. O
primeiro desses meninos é cego e es-
tava sendo explorado pelo outro. Am-
bos andavam juntos a mendigar. Um
agente da I. I. C. prendeu-ós hontem.

A seguir, deu entrada José* da Silva,
de 15 annos, orplião de pae. José,
vive em plena liberdade, porque sua
mãe é empregada em serviços doinesli-
cos. Aproveitando nisso, o menor, que
anda sempre mal ncoiuvanhuilo, entre-
gou-se a uma vida criminosa, facto que
obrigou sua mãe a pedir á policia que
o prendesse é lhe desse uni currectivo,

Finalmente, foi recolhido o nardinho
Francisco dos Santos, preso por tini
soldado de policia e que declarou que
era orplião de pae e mãe, não linha
residência.

Todos esses pequenos foram tratados
devidamente pelo coniiiiissario de ser-
viço; que lhes mandou dar café e pão.

OLEO paTalniNA -

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

ralo I
Encontra-se á venda cm iodos os ar-

mazens.
Depositários geraes: Costa Pereira,

Muia & C.

A' MARGEM DA GUERRA

Os direitos dos médicos e os dos
feridos e enfermos

'Uma questão relativamente grave
acaba de ventilar-se na iFrança. Teve
ella origem em un. hospital militar. Um
ferido 'recusou-se a submetter-se a um
tratamento eledtrico violento ordenado
por um medico, scu superior.

íPara impedir a applicação, recorreu
o .paciente -ás vias de facto. Por isso,
o ferido foi submettido a um conselho
dc guerra, e o caso foi tratado do modo
a seguir:

Tirata-se dt tuna questão de principio
c, ;por'.isso intervieram- no debata as
maiores sumidades medica» militares.

A doutrina militar é esta: um cida-
dão cm edade de servir, não 'PÓde sub-
trair-se a" um trataiucrito medico, feri-
do ou enfermo, .pois que, unia vez cura-
do —- c pelo menos será tentado —
poderá voltar ás fileiras e o oue pri-
ma, então, é o interesse geral o pu-
blico. ¦"¦ *

'Essa lliese ficou estabelecida, sem
conl estação.

Declarou-se egualmente que todo o
indivíduo utacado de uma enfermidade
contagiosa, como a febre tiphoide, a
varíola, á escarlatina, a meningite ce-
rebro-êspinal, ele, não tem direito a
fugir ao tratamento, pois que se acha
de permeio 110 -perigo tanto para o exer-
cito como' paira a sociedade civil, pelo
contagio.

iA vaccinn contra a varíola e conlra o
tipho é também obrigatório como meio
dc preservação própria e também so-
ciai. O intereses da collcctividade é
sempre superior ao do iridividuo.

.Ha casos, não obstante, em que se
concede ao ferido ou ao enfermo o di-
reito de opposição, ou ainda o de ap-
pelhição, sobretudo 110 que diz respei-
to á classe 011 metliodo de tratamento,
especialmente cm -casos de intervenção
cirúrgica.'Egual recurso terá contra diagnosti-
cos e receilas therapeuticas, E para esse
fim se constituirá cm cada departameu-
to, pejo iincnos um tribunal ou córte de
appéllação, composto de siimiradãdes
designadas pela Acaklcmia de MeJicina
e ao qual poderão lambem recorrer os
hsylados tanto tle ambulâncias e hospi-
tacs militares como civis, em -tempo dc
paz e de guerra.

Considera-se que essas novas itisti-
tuições de appéllação em matéria iiue-
dica constituem uni progresso real que
porá fim, em certas eircnmslandas, a
unia verdaduira tyrami<ia profissional,
muitas vezes exercida por pretenciosose ignorantes.

iA idéa foi acolhida com geral ap-
phiuso. .

BBggJBggSgSiis^

0 CAMPEONATO DE FOOTBALL

O Flamengo empafa com o Bota
fo jo, em brilhante chegada
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Um venddo da vida

DESANIMADO, UM
POBRE LAVRADOR
VARA O CRANEO

COM UMA BALA
Havia muito que o morador Fran-

cisco de Paula Almeida, preto, de 42
annos c casado, tendn do seu casa.men-
lo uma prole de 8 filhos, 11le1n.de um
que eslá para nascer, fura residir nu-
mas terras de .propriedade de Joaquim
Corrêa, lá para os lados da Várzea da
Tijuca, onde tão conhecidas pela .deno-
minaçãw de "Fazenda do Chico Alves .

Com limito (lifiiculdade ia Francisco
se mantendo ali, a si e .1 sua .numero-
„-i iamilia, com o produclo tle unia pc-
.íueiia plantação, une elle, trabalhador Jn;
fatigavel, trazia cuidada e prospera. I.a-
gava então a Corrêa pelo aluguel uns
terras a quantia de 35-?»°o mensaes, c
durante muito tempo íoi pontual pa;,*a-
dor. De tempos a esta parte, porem,
como crescessem as diíl-iculdattes, eniii-
cisco atrazoii-se, chegando a dever oito
mezes tle aluguel a Corrêa, que de quan-
ilo em quando achava de o torturar com
imposições nem sempre concebidas cm
terliiòs corlezcs.

Terça-feira da semana que honlcm
findou, o Corrêa foi mais uma vez ao
silio da altribulada familia, e depois
dc um iruanesco dcstampatorio intimou
t, Francisco a mudar-se, accrescéntando
que dessa dala em deante o aluguel do
sitio «cria dc *?o$ooo mensaes. A ma-
neira pela qual Corrêa se -portara -.11a
cisa :le Francisco tora tão rude e des-
abrida, que o pobre 'lavrador, — moral-
meiile humilhado pela falta cm que se
achava para com elle na solução de
seus compromissos; — deixou-se tomar
pelo mais profundo desanimo, pelo mau
absoluto desalento.

Triste, lacabrünhadô, Francisco pro-
curou desde logo isolar-se de quantos o
rodeavam, desatando a chorar cada vez
que seus olhos batiam sobre a filharada
pequenina e locada ilaqueHá mesma 1111-
gtistia que o fazia andar mettido pelos
cantos como uni rcprtibo, Dois dias
passou Francisco sem tomar a menor
Jiarcella dc alimento, alé que o siirprcn-
deram sexta-feira pela manha, as vol-
Ias com um velho revólver de sua pro-
l'iie.-l:i;le.

A esposa interveiu, então, aconsellian-
.lii-o a voltar á calma, a rei-nlegrar-ye na
paz fecunda de seu trabalho, ate que
11111 momento menos aziapo viesse liral-os
tlauuclí.i af dicção. Francisco aquieloii-a,
pi-omcltcii ser ponderado, mas meia
íiora depois desappareccu, levando cju-
sigo o seu revólver.

A-ffiliclissinia, esperou a familia dc
Francisco o sen regresso durante dois
ili.is. Hontem. finalmente, assaltada peui
horrivel suspeita de que o seu chete liou-
vesse recorrido ao suieiJio para ;ug-r
ims revezes da sorte, a esposa de Fran-
cisco foi procurar a policia do 17 uii-
tricto, á quid narrou o "scu triste ças?.

tJ commissarjo 1'errone, dc dia a Je-
ligacia, conimunicoii-sc com o cabo ill,
eominandantc do Posto Policial da 1 -

jiica, pedindo-lhe maiid-issc cffectuar
imiti imsca nas maltas vis.nhas ao sito
tle Francisco, a vêr sc o encontravam,
\.\o 011 morto.

Partiu -para lá o anspeçada n. 37.1.
que, acompáiiliado de varies popti.artís
Jienctroü nii inatl-a, vagando dentro dc.a,
110 cxercicio de sua piedosa inissão, por
mais de uma hora. Ao cal/o desse te;:i-
po, r.o de cima de um atalho, e attrat-
•!"s pelo iná-o cheiro que começava a
¦invadir a matta, foram encontrar o cá-
tlaver de Francisco caido de costas, com
•.mi largo ferimento por bala uo ouvido
fíirtito. c outro 110 lado esquerdo do.pei-
•". .\'n mão direita, o pollegàr ainda
no R.iiiüio, estava o revólver, com tres
cápsulas deflagradas.

Tendo conhecimento da descoberta, o
delegado (lo 17" dis'ricto, mandou ao lo-
cr! o commissario Moreira e o guarda
civil Velloso,' nuc depois dc feito o ro-
conhecimento de Francisco providencia-
ram para a remoção do s*--.i cadáver, que
df,i entrada á noite no necrotério da
peKcia.

!'• eis ahi como a ímnlicayel ganância«4c um senhorio lança a mais negra das
«niseria-s oito creanças e unia pobre se-
ctora cm adeantado estado de gravidez.

<t »lA' PAOUGEA
FECHADA

para obras e balanço
REABERTURA

Pia 3 (sexía-feira)
0 festival da Associação das

Servas do Senhor
Realizou-se hontem, ás 4 horas ^ da

tarde, uo Collegio da Iininaculada Con-
ceição, o brilhante festival promovido
em beneficio da Associação das Scrvan
do Senhor, a benemérita instituição
religiosa que lautos benefícios vem dis-
pensando á caridade, sob o influxo da
sua dedicada presidente d. Maria
Francisca Alves tle Azevedo do Amaral.

A assistência ao festival, foi nume-
rosa c ilistineta, achaiido-sc repleto o
local onde se desenvolveu o bem orga-
nizado progranuna.

O conego José Gonçalves de Rezen-
de iniciou a solennidade produzindo
unia importante iconferleiiqia, em qtas
desenvolveu com grande erudição, com-
petencia e em linguagem elevada, uni
thei.na interessante — "Como devemos
representar a imagem de Christo". As
suas ultimas palavras foram uma justa
homenagem á direetoria e aos mem-
bros da benemérita Associação, desper.
tando geraes applausos.

Seguiu-se a execução do seguinte
parle literária e concerlaiile:

i°, Liszt, "Rapsódia"', para piano,
senhorila Mathilde Andrade; 2", Fio-
rian, "Fábula", Le singe qui monlre Ia
Lanterne Magique, senhorila llenriclte
Midosi; 3o — a), Shuinann, "Réverie",

para violino; b), Drla, "Souvenicr",
senhorila Emilia Salgado; 4° —. a),
César Franck, "La Procession", para
canto; b), B. Godar, "La Vivandiére",
senhorila Pureza Marcondes; 5", Castra
Alves, "Rezas" (poesia), senhorila
Louisctte Midosi; fi", Liszt, "Rapsódia

Húngara", para piano, sr. J. Octavia-
110 Gonçalves.

Depois de um pequeno intcrvallo,
realizou-se a apresentação de lindissi-
mos quadros vivos, representando Chris
to com os seus apóstolos, navegando
em mu dos mares da Judéa e accom-
metlido por forte temporal, o que .1
todos aterrou, menos a Jesus que acal-
niou os ventos e os mares, censurando
os seus apóstolos, por terem duvidado
do poder do seu Pae, qualiíicaudq-os
de — homens de pouca fé.

Os interessantes quadros foram apre-
sentados, cm bellos versos, pela galante
menina Lizila Ramos da Silva, unia
das aluninas laureadas do Collegio e
filha do sr. Liniloípho Ramos da Sil-
va! despertando grande interesse.

Foi uma festa encantadora, «ll.ena
dos applausos que d»spertou, de tculo*.
os que tiveram a felicidade de nclla
tomar parte e de concorrer nara os
benéficos intuitos a que se destina a
Associação das Servas do Senhor.

«a<i. 13» '*-¦

A LANTERNA
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MKIillOKAMBXTOS KM MACEIÓ'

As duas avenidas quo vão ser
construídas

Maceió, jo — (A. A.) — O enge-
nheiro Affonso Lyra submetteu n
apreciação do Conselho Municipal, a
planta do bairro de Pajussara, deline-
ando uma grande avenida cm direcção
meriJiana a outra sobre o Atlântico,

AERO-CLUB

A manhã de aviação de hontem
O Ae. C. B. realizou hontem no

Aerodrouio dos Affotisos mais uma bri-
lhante festa de aviação, patenteando
assim o exito da campanha eniprelien-
dida pelos seus direetores, 110 interesse
de tomar o nosso paiz um dos centros
predominantes nas grandes questões
aeronáuticas.

A concorrência de apreciadores deu
ao campo um aspecto excepcional, onde,
além dos freqüentadores haibitiiaes, já
em numero avultado, notava-se grande
numero dc officiaes do exercito e de
voluntários especiacs, que eslão actual-
¦mente em manobras nas redondezas do
campo.

As provas começaram ás 7 e meia c
correram, apezar da neblina, com a ma-
xima regularidade.

O primeiro aviador que galgou n es-
paço foi Darioli, pilotando um biplnno
Farmann de So H. P. liste piloto nue
levou cm sua companhia o sr. Raul
Seabra, fez uma dceollage rápida c
segura, alcançando rapidamente 30'» me-
tros, quando num bello vol plane tomou
a direcção onde estão acampadas as
tropas -em manobras,

Logo nue Darioli aterrou com o seu
companheira de excursão, o tenente
Benlo Ribeiro, piloto-ehefc do áe.rodro-
mo. .tomou logar na naeelle do mesmo
bipiano t* executou' um grande vôo na
mesma direcção. sobre o acampamento
das 'tropas que ali se acham.

Ã3 provas seguintes correram com a
mesma segurança até que, terminado
o programam, foram os aviões recolhi-
do» aos haugais.

A direetoria do Aero-Club compare-
ecu, como lem feito sempre c nianifes-
toti-se muito satisfeita com os rápidos
suecessos que têm logrado alcançar es-
itas provas por cila iniciadas com o in-
tuiio de dar expansão á propaganda que
vem fazendo cm prol da aviação nacio-
nal.

65, RUA DO ROSÁRIO

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 20 — (A. II.) — Foi prohi-bida a entrada dc navios á noite pelo

norte do canal de S. Vicente;¦Lisboa. 213 — (A. II.) _ Termina,
amanhã o prazo para apresentação de
candidaturas ás próximas eleições.

Lisboa, 29,— (A. 11.) — Annun-
cia-se que, só 110 norte do paiz, já se
matricularam seis mil operários purtu-
guezes para trabalhar lias usinas fran-
cczas.

 «mi» «¦>«¦*»-A Lanferna
Far-se-á, hoje, finalmente, o arna-

reeimenlo do. novo jornal da noile
A LANTERNA, de direcção do ex-
redactor do Correio da Manhã sr.
Costa. Rego ¦

A LANTERNA
será um jornal de còiiíméritário vivo
dos acontecimentos do dia e de infor-
inação detalhada de tudo quanto se
passar até ás 7 horas da noite. Para
isso, dispõe fie activo corpo de reporta-
gem e abundante serviço tclegraphico
do Brasil c do estrangeiro.

A LANTERNA
publicará um emocionante folhetim-
romance dc festejada autor francez.
Trará secções sportivas co,m as novi-
dades mais -palpitantes c uma bem
cuidada parte dedicada aos thcalros.

Logo, .pois, ás 7 horas, leiam

A Lanterna
A situação em Matto Grosso
Ciiyabâ, 29 — (A. A.) — Confirma-*6e a viçtoria' das forças legaes em Ponla

Porá. lendo as forças do coniiiiáridaiite
Sérgio Bluni, desbaratado um grupo
de rcvoH-osos, superior a .'oo homens,
organizado, por Eakhazr.-r Saldanha, pre-
posto da Empresa Matte Laranjeira.

Xo encontro pereceram 12 homens da
referida empresa, sendo encontrados
nos cadáveres, cadernetas que compro-
vain que foram feitos muitos prisio-
nelros, tendo sido apresada muila arma,
munição e cavalhada.

Goyas, 20 — (-A. A.) — Acha-se
iiesla càpit-sl o coronel Lobo, ex-vice-
presidcn-Se do Eslado. vindo (le l*'or-
mosa, para pedir garantias ao governo.

¦ > iro r> !¦¦ 1

oveis de cstylo, confortáveis e so-
lidos, quem deseja ? — V. Ex». ?
Não fenlia duvidas, relativamente

—A casa liEAXDUOMAKTINS & O.,
resolverá o problema. Rua do Ouvi-
dor 93 e 95 e nos amigos armazéns á
rua dos Ourives ns. 39 a 43.

Goyaz quer imitar Matto
Grosso

Goyaz, 29 — (A, A.) — Uni tele-
graihmà de Ro.t Vista anmiiicia que o
juiz de direito de redro Affonso, dr.
Palha, pactua com o caudilho Cypriano
c que cm vista disso, .loca Neolariõ, in-
dignado com o prcoedinientn daquelle,
marchou 110 dia '1, á frente de 200 ho-
incns, contra o dr. Palha e seu com-
parsa, que, avisados evacuaram Pedro
Affonso.

OI3XÇÁS do estômago, intes-
tino, figado e nervosas; Exa-
mes pelos raios X. I)H. HE-
NATO OR SOUZA LOPES.

Rua fi. José, 39, das 2 ás a (monos ás
quartas-feiras). Grátis aus pobres ás 12
horas. A 395

¦ mi»
EM MERIIV I

DR. REGO MONTEIRO. Mols. das se-
nhora* e dos olhos. 7 de Setembro Si.

(.1 .tu-!)
m > m • «¦ 

0 novo director dos Correios e
Telegraphos da Argentina

Bhcimü Aires, 20 (A. A.) —-. Xoii-
cia-se que o dr. Hippolito Irigoyen.
presidente da Republica, vae desigual
o ex-deputado Kogelio Araya para exer.
cer as funeções de dircclor dos Correios
e Telegraphos do paiz, em substituição
ao dr. Carlos Aldáo que se demittiu
por oceasião da mudança do governo.

Caneilas de osso
Compra-se grande quantidade, offer-

tas á caixa do Correio n. jr.

0 caso da morte do
americano Estevert

A suhtlclegaciá de Policia do 40 dis-
tricto do Município de Iguassu' re-
metteu ao juiz de direilo da comarca
o processo cm que são aceusados os
syrios Bichara Abrahão e sua mulher,
negociantes naquella localidade, dc ha-
verem espancado o norte-americano
Joseph Estebert, resuitaudo desse es-
paticanieiito sua morte. ,

A mesma autoridade tendo em vista
a prova testemunhai e o resultado do
exame medico procedido 110 cadáver,
requereu ao juiz a prisão preventiva
dos aceusados.

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C.—

Uni. dos Antlradus 19 e 21. Os
maiores armazéns destit capital.

«*».

EM S. JOÃO 0'EL-KEiT

O rcconsennieiito Ua população
Bello Horizonte, 29 — (A. A.) — O

deputado Odilon de Andrade, presiden-
te ii Câmara Municipal de S. João
d'El-Rcy, mánuVií proceder ao recen>

scauicnlo da população da cidade,

O CARVÃO NAC10.VAL

A conferência !do amanhã nn
Assut-iiii.-ão dos Empregados

110 Commercio

O i° -tenente da nossa Armada José
Gomes do Couto, realiza amanhã, ás 4
horas da tarde, uo salão nobre da As-
sochção dos Empregados do Commer-
cio", mais uma interessante conferen-

| cia a que servirá de thema — O car-
vão nacional, a turfa e o petróleo.

\ Nessa conferência o illustre official
I disseríurá sobre aspectos, novos do ini-

portante assumpto, que ainda nãu íoruni
estudados. A entrada í franca.

Restauram Mercedes
1° de Miuço 33

REABERTURA HOJE

O 2° tenente de cavalláriá do Exer-
cito Francisco Borges Fortes de Oli-
vera. mie está praticando na Estrada
dc Ferro Central, vae ser dispensado
dessa coníniissão, a pedido do ministro
da Cut-rra.

VERMOUTH Tiro TORINO
tia Usina S. (íonçiilo ó o melhor
l)c|iosito: 11111 da Assembléa 21

Contra roubos e assaltos
DETEÇTOR ELECT.RICO

Invenção recentemente approvada peloClub de Engenharia, vende-se em pe-
quenas prestações 110 edifício do Jornal
do Commercio] 1" andar, sala 14, da»
12 ás 4. — VOLCHAN & PALMA.

! ESCOLA UHAMATiCA

Unia confcrciicja do professor
dr. Fernando de Magalhães

Ilojc, ás 4 horas da tarde, o profes-sor Fernando .Magalhães realizará na
Escola Dramática uma conferência pu-blica sobre o íheiiia "O instineto".

A entrada é franca.

TALHARINS frescos
com ovos,

... ~ diária-mcr.lc fabricados por CIORELLI t, C.«.A' vemla em scu armazem. RUA LAVRA-
DIO 18 e 20. Importadores tle gênerositalianos, Telephone 3756, Central.

CLUB DOS FUNCCIOXARIOS
PÚBLICOS

: . Alistamento eleitoral
A direetoria convida, os funecionarios

federaes e.municipaes, que se quizerem
alistar eleitores, a comparecerem em
todos, os dias utels das 11 ás 4 horas
na sede social, á rua Gonçalves Dics
a. 75.. 2" andar, onde encontrarão á
sua disposição formulas impressas *
tudo o mais que for necessário paraesse fiiii,
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ARTIGOS PARA FINADOS"A BONINA"
T. 0.1977--R. 7 dc Setembro41

NO SVLLOOEU BRASILEIRO

A 3* conferência dn série orgaul-
ni/.ada pelo dr. 1'iuto

da Rocha
O dr. Pinto (la« Rocha fará amanhã,

ás S 1I2 da noile, 110 edifício do .Syl-
logçu Brasileiro a 3a conferência * 

da
série que encetou, sobre o thema: —
Origens e evoluções do jury e seus
característicos essenciaes.

CIMENTO %£M
Telephone 834. Central. -— Rua

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & O. —

um» o ¦¦ - «Bi»
BE ROMA

Delia Volpe melhorou
Roma, 29 «"A. II.) -— Obteve ligei-

ras melhoras o cardeal Delia Volpe.

No bello campo do C. R. do Fiai-1
niengo, realizou-se, hontem. o encontro
do retorno do campeoneto dc football
da cidade entre o club local c o Bota-
fogo F. C.

Grande era o numero de espectado-
res quando foi iniciada a partida pre-
liminar, entre os 2.0S teains das duas
sociedades rivaes. sob a direcção do juiz,
sr. Guilherme Pastor.

Este embate foi bastante movimenta-
do. O Botafogo, não obstante ter sido
derrotado por 3 goals a 1, desenvolveu
jogo melhor do que o antagonista. ten-
do-o alacado quasi que dc principio a
fim da pugna. O goaJ-kecper derrotado
esteve num de seus máos dias, itendo fa-
cilitado bastante a tarefa aos adversa-
rios.

A seguir, apresentaram-se para a
luta as equipes que represnlavam a
força máxima dos dous clubs.

Esla prova despertava enorme inle-
resse do nosso publico aficiona-Jo, por-
quanto delia dependia as aspirações do
campeão de 1914 e 1913 ao campeonato
da presente temporada*.

O reuni de Botafogo, que ultima-
mente havia attestado exeellcivte per-
formaiKe, era. sem duvida, o favorito
da peleja.

Ií, .de facto. os alvi-nVgros jogaranr
perfeitamente, tendo levado de vencida
o Flamengo «té quando faltava um nii-
nuto para concluir a partida.

O Flamengo desenvolveu, como o Bo-
tafogo, unia acção apreciável, tendo
mostrado dispor dos predicados da cal-
ma e energia tão necessários .t um
grupo que coinb.iitc em inferioridade de
condições quanto ao balanço dos pon-
tos.

O 
"Botafogo, desde que foi iniciada a

prova, «itirou-se com vontade sobre o
an-lagonista. Pareceu a todos que elle,
desta feita, não poderia ser superado
pelo ultimo, não só pela orienlação com
que logo se poz a at:oal-o como .lambem
pelo vigor de todos os seus golpes,
quer os de defesa, quer os da offen-
siva,

Ao contrario do que vinha aconte-
ceudo até então, dispuzeram, até o fim,
do concurso dos onze jogadores eompo-
nentes de um tcani completo. Se bem
que Dorinho fizesse unia tentativa para
não quebrar o costume, ella não foi le-
vada a cabo. O minúsculo forward
ajudou oa seus companheiros durante
todo o desenvolvimento do jogo,

O. Flamengo, alé faltarem quatro
minutos para o apilo final, estava per-
dendo pela sensível differença de 3
goals a 1.

A viçtoria do Botafogo parecia asse-
gurada, de accordo com as previsões
anteriores, quando 'Nery, passando para
a linha de ataque, conseguiu, com o in-
tervallo dc um minuto, salvar os seus
commandados da derrota e empatar a
pr.-rtida.

Não lia duvida que o feilo do 'cum
flamengo causou grande admiração c
foi coroado por mui merecidos enco-
mios e applausos.

¦Sirva isso de exemplo aos desani-
mados jogadores deste Rio!

E' verdade que o conjuneto visi-
tante descuidou-se lamentavelmente,
confiando demais na differença do
íCOi-í e descrendo no exilo de qualquer
reacção antagônica. Mas esta circtim-
slar.cia só pôde realçar dous grandes
factos incontestes: o brio de um leam
e a inadycrlencia de outro. A consta-
tação não pôde, pois. deixar de ser li-
sonieira ao. Flamengo. .Como juiz ocluou ainda, neste cn-
Conlro, o sr. Pastor, na falia tio sr.
Sylvio Fonles, o escalado official-
mente.

Se bem que a alta autoridade tivesse
feito os melhores esforços para corre-
sponder ú escolha, não pôde deixar de
comprovar ser um grande mal um juiz
actuar em duas pelejas consecutivas.
Os órgãos de observação do juiz can-
sam-sc num jogo e apresentam-se em
condições menos acceilavcis para o se-
guinte. O. sr. Pastor estava visível-
mente fatigado e a sua actuação sof-
freu com isto.

Enifini. só devemos agradecer a s. s.
o obséquio que prestou, salvando a si-
tuação dcdicadaiucntc e .peccando por

Uitta phase 4a joga

nma culpa que não lhe cabe mas sim
aos que o puzeram cm campo.

A partida começou ás 4 'noras da
tarde, em ponto. O toss foi favorável
ao Flamengo, que se colocou a favor
do sol e de forte vento, <lo lado di-
reito, das archibancadas,

A saida do Botafogo foi impelíida
em excellentes condições. A investida
inicial dos visitantes deu que pensar
sobre o stu papel durante toda a
prova.

Em 18 minutos de jogo, correspon-
dendo á espectativa, o Botafogo, após

¦¦ WF ----MM I

"Casa Mme. Coulon"
HOJE E AMANHA .

Grande vemla. de camisas superiores c
eliie-j por preços instRhificáutca^
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SALÃO DOS HUMORISTAS
Para inicio da instaUação dos traba-

lhos e reapeOLiva catalogação, além dc
oulras providencias, realiza-se hoje a
ultima sessão ordinária. dos humoristas
c interessados no grande certamen, ás
11 horas, na Associação da Imprensa.

iMais de quinhentos trabalhos de de-
senho, pintura, esculptura e artes ap-
pücadas, foram recebidos, promettendo
suecesso no gênero, senüo notável o
espirito inventivo de alguns expositores
que dão margem para novas industrias
no nosso paiz.

«Mais.um punhado dc dias.e gosarcinos
a -delicia de uma exposição original em
toda linha.

DR. ALBERTO DO PEGO LOPES -
Do Hospital da M&ericordia* Via* uri*
liaria?» operações cm geral.
DR. APRICIO DO. REGO LOPES -

Do Hospital da Misericórdia, Moléstias da
garganta, nari7 e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Ocuiisti, prof. da Faculdade de Medicina.
Coivãultorío: rua Sete de Setembro n. 90.

(A 8194)

A morte de um senador
italiano

Roma, 29 (A. H.) — Fallcccu em
Florença o senador Eduardo Driqueí,
.general reformado.

Hip ! Uip ! Uuirah !
HAXSEATICA !

FINADOS — Cruzes, an-
coras, corações,
jarras e cache-
pois artísticos ú

preços razoáveis —— CASA MUNIZ
* 71 — Ouvidor — 71 *

lTALIA-ARCiEXTlXA

O sr. Ayarragaray chegou
a Roma

Roma. 20 (A. II.) — Chegou hoje
a esta capital, acoiu.n.;nliado de sua fa-
milia, o novo ministro da Argentina
junto ao governo italiano, sri Lucas
Ayarragaray,

'Os dois "tcaptains" 
que actua-

ram liontem

actuar de modo seguro c decidido, lo-
gra abrir o scu score.

Aloysio, dc posse da csphcra, corre
pela ineia-direita e, ao lado do goal de
llydamés, cucieza admiravclmcnlc o
shoot, penetrando a bola, pelo lado cs-
querdo do derradeiro posto flamengo.

Foi um bello lance I
O Fluminense cede terreno ao Bola-

fogo, que cerca a área de pcndlty con-
traria.

Dc quando em vez, os locaes rom-
pcm a defesa do antagonista, desla-
cando-se, numa dessas emergências,
magnífico kiek de Ricmer, que passou
com violência sobre o goal do Bota-
fogo.'Faltavam dez minutos para terminar
o primeiro periodo. Premido por uma
avançada de Menezes, que estava cx-
ecllentemente disposto para a lula, o
full-bacli Antonico é obrigado a com-
nielter um comer. Esta falta é batida
por Pino, que mandai calculadamente
a bola sobre a porta das rides flamcti-
gas. Rolando, bem collocado na ala
contraria, recebe o bick e, com sangue
frio que só possue-^. os jogadores ex-
perimentados, prepara o shoot c marca
o 2o goal do Boiafpgq,

Parece-nos escusado mencionar as
acclamaçóes que recebeu o tcani autor
do feito.

A primeira part? do encontro rs-
coou-se sem que o Flamengo obtivesse
diminuir b desvantagem.

Veiu o segundo meio tempo.
O Botafogo não se moaira o mesmo

do periodo precedente e, desde os in-
stantes iniciacs. cede o scu campo ao
ataque contrario.

Por scu lado o 'Flamengo, com o
auxilio de Nery, na linha de forwards,
caminha mais proficientemente.

Não foi de admirar o primeiro ponto
das locaes, adquirido cm cinco minutos
de acção. Rcid, com admirável cabe-
cada, burla a perícia de Abreu, o
kceper alvi-negro.

O Botafogo c atacado durante atgitn)
tempo, no qual pratica, dois eorners,

A offenslva flamenga não produz, poi
cniquailto, maior resultado; e é obii.
gada a ceder logar novamente ao anta-
gonisla.

O Botafogo investe, agora, sobre o
Flamengo. Nesta altura, Nery praticaum 'KHitfí na arca da penalidade maxi-
ma, achando o juiz não dever punir a
falta, .naturalmente por julgal-a itivo-
Imitaria.

Logo depois s. s. deixa passar um
offside tle Menezes que, por pouco, nãç).
causa desgosto ao Flamengo.

Carregai, seguindo uma acrininicltida
dos seus, perde optima opportuuidude
de mandar a bola ao goal do Botafogo,
logo após um pree-kick balido poç
Sidney.

A horas tantas, a autoridade assl».
gnala um foul de Villaça na a rea do'
pcnally. Surgem protestos. Os interes-
sados contestam a falta. Um dos juizes
de linha vem em auxilio da justiça, o
mostra ao juiz que o foul não existiu.'
O arbitro, pensou bem e achou que a
falta não havia sido uma falia. Atiles
assim.' i

Faltavam sete minutos para a cou-i
clttsão do embate.

Aloysio corre sobre o goal adversário
c, em bello cstylo, diibblamlo um dos
backs antagônicos, acerescenta 0.3*
goal ao score do Botafogo. Para isso'.
o fino jogador engana também o keeper_\
collocando a esphera, com a canhota,
no canto desguarnecido.

Não era mais possível duvidar dai
viçtoria do Botafogo. O próprio tcam
deste club julgou assim c não se pre-
caveu contra o adversário.

Uma profunda surpresa lhe cstavil
reservada I

¦Em Ires minulos, Nery, carregando
com a sua linha de avante, sobre o
kceper do Botafogo, marca dois ádmi-
rãveis goals, produetos de uma notável
energia não só do grande capilão como,
do conjunto sob sua direcção.

A chegada do Flamengo, com cism'
tactica desesperada de investir pela'
pressão das massas, carregando, do.
roldão, tudo quanto lhe eslá por deàn-..
te, surtiu espantoso resultado. '

Parecia incrível achar-se o jogo em;
patado por 3 x 3, tio -faltar fun minuto,
para que o relógio assignalasse o termo
dos 40 minvitos do segundo periodo^
quando .pouco antes um dos tcams veili
cia por 3x1! j

O team que conseguiu essa afrtea
merece calorosos louvores.

•O Botafogo predominou durante todri
a .pugna e moslrou-nos um grupo á ai-
luro «lio do Flamengo, com a stiperiori-
dade de dispor dc melhor orienlação.-

O omhate pode ser balanceado na sc)
guinte tabeliã:
Sabida do Botafogo .... 4hora<i
1» íjcki/ Botafogo, Aloysio . . 4.18
a" íjoíi' Botafogo, Rolando. . . 4.31?
Meio tempo  . 4.4f
Saida do Flamengo  4-54
i" goal Flamengo, 'Reid.. ... .1.591
30 f/odí iBolafogo, Aloysio . . . s-2^
2° goal iFlatiiengo, Nery ... 5.30
3*> goal Flamengo, -Nery ... 5.33!
Final—ilímpate 3x3 . . . . 5-341

O Botafogo fez 3 eorners e o Flamenil
go 4.

Os tcams eram: . ,
Flamengo — llydamés: Antônio a

Nery; Milton. Siilney e Gallo; Carcgali
Gumcrciiido, Reid, ítiemer c Paulo. .-

Botafogo — 'Abreu; Villaça e Osny ;j
Pino, Tcaguo c iRolándo; Menezes;
Aloysio, 'Carlito, Vadiuho e Dorinho.j

Devemos salientar da parte do Bota-í
fogo, Aloysio. a primeira figura ide seuj
team: e da do -Flamengo, Nery, ao qual
deve o nosso campeão não ter sido der-'
rolado pelo seu adversário. . -J

Não queremos terminar estas linhas)
sem vorberar a aggressão covarde leva-
da a effeito -por um maraunnjo, que nos*
iilinsorain ser sócio do «Flamengo, con-,
tra unia creança (pie penetrou 110 cam-
po após o encontro, a qual recebeu uma]
bofetada do herúe.

* * *
No encontro realizado entre o Antla-ij

rahy e o Bungu', no -campo daquelle,'
vencen o Andarahy, em ambos os leamsj
por 5x2 nos primeiros e 5 x 1 noSj
segundos.

O jogo do "bicho"

A casa Lopes leva um
rombo de i4o:ooo$ooo

tNas rodas do "bicho" tem se com-
.menlado, nealcs últimos (lias. ura grau-
de "tiro" que levou a casa Lopes. Não
se trata, no caso, de nenhum felizardo
que tenha ipegado as centenas da co-
pra, que rcpeitiam nos dias 24, 25 e 26
dó mez que corre. Xão; o tiro da casa
Lopes foi combinado por um bando, af-
firma-se, de empregados seus que' joga-
vain na certa. Assim é que escolhiam
os bichos ao seu gosto, ccrcanilo-o nas
centenas, nas dezenas, nos grupos e la-
dos respectivos. E -pouco a pouco o
dinheiro fine enchia as buras do .popular
Lopes, que além da malr.iz da rua do
Ouvidor tem outras casas nas. ruas Ge-
neral Câmara, 363, largo do Estacio 89
e Boulevard 28 de Setembro n. 302,
ia desapiparecendo sem que elle soubes-
se explicar come.

Um dia o sr. Lopes desconfiou, mas
quando o "tiro" já attingia a impor-taii-
cia de 140:000$. E' isso o que st* diz
nas rodas do jogo do "bicho", onde
o sr. Lopes é uma potência.

Que fez elle no caso?
IDiz-se que despediu lodo o pes-

soai e o substituiu por genle nova.
Quanto á policia esta dc nada soube,
mesmo iporque o lesado é muito pouco
amigo de com ella se haver.. .

O TURF EM S. PAULO

A corrida de bontem na Mocca
S. Paulo, 29 (A. A.) — Realizaram-

se hoje, com regular concorrência, as
corridas do Jockcy-Club Paulistano, no
prado da Moóca.

O resultado dos parcos é o seguinte!
i" parco — Jovial e Vivandeira —

Poules simples: i6§ooo; duplas, iõ$20o;
tempo: C8 1I2".

2" parco — Bella Vista e Oriza —
Poules simples, íG-f; duplas, 4i$loo;
tempo: 68".

3° parco — Joliclte e Suggestiva —
Poules simples, 22$; duplas, iy-fooo;
tempo: 95".

4o páreo — Soneto e Fèniaho —
Poules simples, 3.)$Soo; duplas, ,'i$20o;
tempo: 104".

. s" pareô — Castilia c Abul — Poules
simples. i5$Goo; duplas, 45Í200; tem-
po: 96".

6o pareô — Saint Martin c Erla
Mor — Poules simples, ió$Soo; duplas,
57?Soo; tempo: 99 1I2".

7o parco — Radiator e Margot —
Poules simples, 5J$6oo; duplas, 2$$400;
tempo, 101 1I2".

O movimento geral da casa de poules
foi de 2t5:i7<i$ooo.

A raia esteve onlima.

Bebam só Café Ideal
Restaurant Mercedes

1° de Mnrço 33
REABERTURA HOJE

O dr. Cardoso de Almeida
no Rio

Pelo iiociurno de luxo. chegou hon-
tem, ás 9 horas da manhã, a esta ca-
pitai, o dr. ^Cardoso de Almeida, se-
eretario da Fazenda do Estado de São
Paulo.

Ao desembarque do. í. ex., qtte se
realizou áouellas horas na aare da
Central, compareceram deputados pau-
listas e de outras banca-las, represen-
t-anites de ministros e. do dr. Antônio
Carios, leader da maioria da Câmara,
amigos politicos e uessoaes do illustre
viajante, pessoas gradas, etc.

O dr. Cardoso de Almeida, após o
desembarque, seguiu em automóvel parra
o Hotel doa Estrangjiros, onde se hos-
pedou.

Sarnol triple ToS,co"aíL°e 1S
Agentes e depositários, Dúia Garcia & C.
Rua General Câmara, 30-43,

A SlTUAíjÃO POLÍTICA NO
URUGUAI'

O ministro Briim adia a sua
visita ao Brasil

Montcvidco, 29. (A! A.) — Conti-
núa a espectativa de perturbação da
ordem publica.

Fala-se que , devido a isso, o mi-
nistro do Exterior, dr. Balthazar Brum,
que durante muito tempo oecupou a
pasta dos Negócios Interiores, sendo,
portanto, um grande conhecedor da si-
tuação politica, será forçado a adiar a

j sua viagem ao Brasil, por não poder
aiaslar-se daqui neste momento.

frill.llMIlllflQ Inglezes — ProcedendoUlIIillllllltJti garantida, linho especial,
feltros novos, exposição permanente. Casa
Carnaval dc Venise, 136, Ouvidor, 136.

•MÜi
O ministro do Interior solicitou aa

da Guerra informações acerca da natu-
ralidade e filiação do inspector de 4*
classe da commissão de iinhas tele-
graphicas estratégicas de Matto Grosso
ao Amazonas, Arnaldo Mcncghezzi,
fallccido cm pleno sertão deshabitado
do primeiro dos referidos Estados,
quando em trabalho dc explorações,

NO PARANÁ'

A nova ponte sobre o
Paranapanema

Curílyba, 29, (A. A.) — O " Diaf
rio da Tarde" publica um artigo do
fundo sobre a zona do norte do Esta-
do, referindo-se á ponte que vae ser
inaugurada sobre o rio Paranapanema/
a qual representa o primeiro dos mc-i
lhoramentos de real valor com que o!
governo do Paraná, doía a nossa ri-
quissima zona do norte. Diz qne tudo
o mais qne se tem ijlli feito, repre-
senta .0 esforço do capital ct t'a clari-
videncia- dos esforçados paulistas r^ mi-
neiro», que se internaram por aquelles*
sertões abrindo estradas á sua custa,-
plantando cafezaes e collocando pontc.f
e balsas sobre rios levando enifiul a
civilisação e a prosperidade a uma re-
giáo rica, mas descurada. Faz'ver que
em primeiro lugar é preciso que se dê
ao café a sua mais fácil sahida. Pre-.
senlemcute é impossível escoar-se d
café por Curityba, devido á falta dò
uma estrada.

Frisando pontos interessantes sobrd
a riqueza da zona, termina o artigo di-
zendo (pie com a solução da no.ssal
questão dc limites, fica o governo com
as mãos livres para cuidar da nossa
zona norte.

•Promctte o " Diário" tratar, em ou.
tro artigo, do segundo littoral paraná-
ciíse, que é o rio Paraná.

m» » ü» a ¦¦
r.INHKIRíí sob >oia3 e catitelí.uiniibinu do Monte de Soc,
torro, condições especiacs — 45 e 47,
tua Luiz de Camões, Ci.sa Contbier„
Fundada em 1SÕ7.

A LANTERNA
HOJE

_. O Tribunal de Comas julgou boa a'
fiança no valor de I2:3oo$ooo, presta-
da por Salvador Dalia, escrivão da'
Collectoria das Rendas Federaes de Ri.
heirão Pfeto, S. Paulo.

FolMnhâs para 1917
Grani! o e vanailo

dos chromos.
'RUA DO

sortimento de lia-'

HOSPÍCIO, 145

O ministro do Inlcrior indeferiu oi
requerimentos do capitão do Corpo da
Bombeiros desta capital Antônio Lopc?
da Silva e Antônio José, pedm-Jo mc
dalha de distineção.

PHYMATOL - §uÉ£g
12 horas. Deposito: Drogaria Berriai
Teleph,, 5/9, 
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Bportmen, vindo á TORRE DO TOHB0 que encbn-
tr&reis o que ha de mais chie etu casimiras de pura lã,
superiores brins brancos e de cores.

204—ltua Sete de Setembro—30i, junto ú Praça
Tiradentes, Teleph. 5570 C

«r ~

TURF NOTICIAS
A CORRIDA I>E II0XTE5I I

Sultão levanta o "Grande In*
ternacional"

Com alguma animação e regular con-
correncia realizou o Derby-Club, Uon-
.em, a sua ao* corrida da temporada.
Servia-lhe de base o Grande Prêmio
Internacional, que foi levantado ga-
•Ihardaniente por Sultão. O filho de
Count Sohombcrg confirma, assim,
mais uam vez, as suas ultimas e bri-
lbãntcs performances. Secundou-o liat-
lery, que fez tombem muito boa corri-
da; Fidalgo, <jue puxou a carreira,
abrindo luz de vários corpos, esgotou-
se com o esforço, acabando-sc na eu-
trada da recta de chegada, assim ce-
dendo até o terceiro logar a Pi.rrot.

'As demais victorias couberam a D,
Suarez (Escopeta), D. Ferreira (Sici-
lia), M. Michacls (Scamp e Cuido
Spano), A. Vaz (Belle Angevine), D.
,Va,z (Mogy-Guassú), e R. Cruz (Pai-
incira). •

O movimento da casa da poule or-
çou por 8,t:i52$ooo.

A reunião acabou ás 6 horas, ainda
com dia claro,

Passamos á descripção ponneuoriza-
«Ia das diffcrcntcs carreiras.

*
i" parco — SEIS DE MARÇO —

..soo metros — Prêmios: t:ooo$ e
200$000,

ESCOPETA, f. c. 4 a.,
R. G. Sul, por Foxy Flyer
c Eabyloniai. do sr. B. M.
Andrade, D, Suarez, 51
bilos 1°

Dicladura, A. Olmos, 53. . . » . 2°
(Espoleta. A. Alonso, 53. . . , .- -. 3"
IFabula, J, Escobar, 46. , • r ¦ • 4°
Conquistadora, A. Vaz, 53. . . . . 5°
Hebe. Torlcrolli, 47. . . . v -.- . 6"
Herodes, D. Vaz, 53 7°
Diamante, Gibbons, 53 S~

Ganho por meio corpo: terceiro a um
corpo.

iRateios: Escopeta, _9$2oo; dupla
(m), 4~?;oo.

Tempo, 100".
Movimento de apostas, 4:_6/$ooo.

a
2° pareô — SUPPLEMENTAR —

..500 metros —¦ Prêmios: 1:000$ e
200$000.

SICIDIA, zaino, 4 a.
Argentina, por Blcu Boat
c Aureola, do sr, A. Mes-
quita; D. Ferreira, 52 ki-
los 1"

'Palta, Le Mener, 50. .... . .. 2°
Balila, Zaiazar, 50. . . t . . • . 3°
Uliss, R. Cruz, 52  . 4°
Vanguarda, J. Salgado, 52 k. . . 5o
Histórico, A. Olmos, 50. ... . 6o
Kalko, A. Fernandez, 52 7o

Ganho por um corpo; terceiro a dois
corpos.

Raleios: Sicilia, iG$8oo; dupla (23),
20$tOO.

Tempo, 99".
Movimento de apostas, C :C..S$ooo.

3o parco — ITAMARATY — 1.609
>— nietro3 — Prêmios: 1 ;2O0$ooo c
200$OÒO.

SCAMP, m. tord. 4 a.
lArgentina, por Le Sama-
ritain e Sirince, do Stud
C. Alegre, M. Michacls,
52 kilos . . 1°

Insígnia, iD. Suarez, 50 2"
I.ord Cannirig, F. Barroso, 50, . . 3''
Alegre, D. Vaz, 53  ¦ . 4"
Jvonnctte, R. Cruz, 49, ..... 5"

Não correu Beatriz.
Ganho por pescoço; terceiro a um

corpo.
Raleios: Scamp, 2S5500; dupla (i4)j

3l?.>oo.
Tempo: 105 3I5".
Movimento de apostas: 9t3~2$ooo.

DOIS DE AGOSTO -
— Prêmios: 1:2ooÇooo

dupla

A- parco -
1.609 metros
240S000.

BELLE ANGEVINE, f„
zaino, 4 a., Inglaterra, por
Woolp Crag e líay Para-
goii, do Stud Curitybano,
A. Vaz, 52 kilos . .'. . 1°

Velhinha, A. Fernandez, 50 . . . 2"
Aragon, M, Ferreira, 53 , , , ¦ 3""íoyal 

Scoticb, E. Rodriguez, 52 . 4*
Dioiíéa, 1). Ferreira, 52 ... . 5°
Majestie, D. Suarez, 50 ... . 6°
lliss Linde, Michacls, .19 ... . 7''

Ganho por meio corpo; terceiro a 3
corpos.

Raieios: Belle Angevine, 87^900; du-
pia (14), -I52$ooo.

Tempo: 105 2I5".
Movimento de apostas: iot99|?ooo,

5" parco — DR. FRONTIN — 1.750
{metros — Prêmios: 1:500? e 30o$ooo.

CUIDO SPANO, 111.,
c, 4 o., Argentina, por
Old Man e Gluc, do Stud
Brasil, Michaels, 50 kilos, 1°

Argentino, Le Menor, 53 2*
Marvellous, 'E. Rodriguez, 53 . . . 3''
Campo Alegre, D. Ferreira, 53 . . 4''

Ganho por um corpo; terceiro a va-
r'ns corpos.

Ratcios: Cuido Spano, 32$Goo
(22), !0_'$_OO.

Tempo: 113".
.Movimento de apostas: i3:;Go$ooo.

6° pareô — DEZESETE DE SE
TE.MURO — 1.710 metros — Prêmios:
: :j_o:? e 2õo$ooo.

MOGY GUASSU', m.,
c., 7 an., França, por
Resing Glass c Rose di
Bengale, do sr. .. M.
Jones, 52 kilos 1*

Monte Christo, E. Rodriguez, 52 , 2'
l.ord Caning, F. Barroso. 50 , , 3"
Paraná; Michacls, 52 4"
Gòytacazi D. Ferreira, 51 . . ¦ $''

Ganho por meio corpo; terceiro a 3
corpos.

Raleios: Mogy Guassíi, 8j,$.|c>o; du-
pia, (i5),''Go$soo.

Tempo: i,'i3 4I5" .
Movimento de apostas: i3:;Co$ooo.

7" parco — GRANDE PRÊMIO IN-
TERNACIONAL — 2.000 metros
Prêmios: 3:000$ e Coo$ooo.

SULTÃO, ui., ai.-, 4
a., Inglaterra, por Count
Schouibcrg e Penetrate,
do sr. A. Araújo, L. Me-
ucr, 54 kilos¦TIattory, A, Fernandez, 51 . . .

Picrrot, D. Suarez. 54 3"
Fidalgo; E. Rodriguez, 50 ... . 4"

Ganho por 11111 corpo; terceiro a cor-
po c meio.

Ratcios: Sultão, n$.|oo dupía (23I,
J3-:?9oo.,

Tempo:' 132 1I5".
Movimento de apostas: i5:Sjtí?ooo.

*
. S" parco — VELOCIDADE — 1.500
tnetro. — Prêmios: 1 :ooo$ e 200$o.o.

PALMEIRA, f., c., 4
a.. Argentina, por Simon-
side c Lady Geof, do sr.
Luiz Mendes, R. Cruz, 51
kilos 1"

Francia, F. Barroso, 51 ... . 2"
Buenos Aires, Le Mener, 52 . . , 3"
1'istacbio, D. Vaz, 52 4'"Minas 

Geracs, D. Suarez, 50 . . 5"
Ganho por um corpo; tercei:o a 2

corpos.
Ratcios: Palmeira, i36$toc>; dupla

(15", 2;S$.ioo.
Tempo: 100".
Movimento de apostas: 11 i.GCÍeoo.

mv9 ~» ar* <>-*•.-*¦

INGLEZAS
As loíritimas cnsomlras só ua

CASA LONDON
ITnlco deposito 110 Rio. Ternos

sol» medida

50$000, 60$C00 e 70$000
Aviamentos do 1" finalidade.

Cuidado com os Imitadores. A
UOSSn casa é

KUA' ÜRÜÕIMVAXA. ÍÍIC

EM MíXAS GERAES
' 

O orçamento municipal de Eel.Io
ITiirizoitto' Scllo Horizonte. 20 - (A. A.) — O

prefeito sanecionou a lei do. orçamento
municipal, desta capital, cuia receita
¦foi icalculoda cm 1.334:651$000 e a
lespeza fixada em rgual quantia.

DE MIS
BELLO HORIZONTE - A E. F.

Central já «encetou os seus trabalhos
de -onstrucção para unificação da bi-
tola no ramal de Minas, confiando
grande extensão desle trecho ao em-
preiteiro _r. Antônio Pagliano, que
para a execução dessa concessão já
tem organizada uma grande turma de
trabalhadores.

Acham-se «m via de organização,
no município do Curvello e cm Gustavo
da Silveira, dois campos de demons-
tração para o ensino dos processos cul-
turaes modernos do algcJdoeiro. Diri-
gindo os campos estão os profissionaes
agrônomos John WilKam -Haddon e
Soreto Moreira de Abreu.

¦— O dr. Delfim Moreira, iprtsiden-
te do Jvstado. recebeu um telegramrna.
do ministro da Guerra, communtcando
que Minas Ceraes terá de 'fornecer para
preenchimento dos claros do Exercito
um contingente de 433 homens.

JUIZ DE I"ORA. — Ao dr. José
Procopio Teixeira, presidente da Ca-
mara, já foi entregue pelos srs. Panta-
ícone Arcuri Sc Spinelli a planta do nu-
gnéfico prédio que dentro em, breve
vae ser construído na Avenida Rio
Branco e destinado ás repartições mu-
nicipaes.

O edifício, que é de sobrado, vae ser
uir. idos melhores e mais elegantes da
cidade. *

Realizou-se ante-hontem, no Cine-
Thcatro Polyliicama, o .festival cm bc-
neficio do Turncrschatft-Club. A festa
teve inicio ús 7 1I2 horas da, no!te, com
a cxhbiição de filirís sensacionaes. De-
liois, pelos sócios do Turnerschaft-Club
foram ifeitos bellos traíialbos de gy-
mnaslica. O programma foi o se-
guinte: , , ,

1, musica; 2, a) exercícios flexíveis
pelas moças; b grunos; 3, a) barras
parallelas pelos meninos; b) grupos;
4, exercícios suecos pelos rapazes; 5,
grupo Olyinpia; 6, mus ca; 7, a) barra
fixa pela 1? turma; b) grupos; 8, jogo
dr massas; 9, barras parallelas pela i~
tunna; 10, .pyramidcs,

A festa correu sempre no meio da
maior animação.

Em offieio que lhe dirigiu, ò de-
legado de policia de Barbacena, com-
niunicou ao dr. 'Ribeiro de Abreu ter
capturado lia dias, naquella cidade, o
indivíduo Antônio Augusto Mendes,
vulgo "Antônio Cabellcirã", que está
proniinc:ado nesta comarca pelo crime
de ferimentos graves,

iProvidencianUo sobre a conducção de
Antônio Mendes para esta cidade, afim
de aqui aguardar julgamento, o dele-
gado enviou uma escolta para Barba-
cena.

Passou ha dias o annivcrsario na-
taliciò do dr. Joaquim Simeão de iPa-
ria. distinclo clinico aqui residente.

iSAUACA'. — A 10 de novembro
próximo deve chegar a esta cidade,,em
visita pastoral, d. Süverio, arcebispo
de iMarianna.

Ao illustre sacerdote esrá sendo pre-
parada .festiva recepção nesta locali-
dade.

RIO 'NOVO. — Estiveram ha dias
nesta cidade, de passagem para Viçosa,
o <lr. Heitor Mendes, acompanhado de
sua senhora, c o dr. Joaqu m de P.
Andrade, 'promotor de Curvello.

Presidido pelo dr. Gualter de Oli-
veira, funecionou o tribunal do jury
durante a semana transada.

Para esta secção, accoitumos to-
das as noticias de interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas ao cri-
terio da redacção.

um ti mm *m

Os reservistas
e • da Armada

UMA BELXA FESTA
NA ENSEADA DE

BOTAFOGO
A's 9 horas da manhã, realizou-se

hontem, na enseada de Botafogo, uma
sympathica festa náutica em bomena-
gem ao almirante Alexandrino,de Alen-
car, promovida pelos reservistas da
Armada-sócios da (Federação do Remo.
No pavilhão de regatas ali construído,
vistosamente ornamentado de festões,
flores, bandeiras e iflammulas, acha-
vam-se os almirantes Alexandrino de
Alencar e Garnier, capitão tle fragata
Penido, commandante do Batalhão Na-
vai, captião de corveta iProtogenes Gui-
marães, commandante da flotiUia de
hydroaeroplanos, conrmandanto Muller
dos IRcis, director do Lloyd, tenente
Taylor, dr. Antônio Antunes de Fi-
gueiredo, presidente da Federação das
Sociedades do 'Remo, membros das di-
rectorias c crescido numero de sócios
de tHoos os clubs de regatas, e grande
numero de famílias.

Minutos depois das 9 horas, as pe-
<juena3 embarcações que deviam tomar
perte na revista começaram a desfilar
das proximidades do morro da Viuva
ao longo da enseada, formando, duas
a duas; uma linha parallela ao cács de
Botafogo. Na vanguarda, foram col-
locados os canoes, depois, suecessiva-
mente, as canoas de dois remos, os
yoles egualmente de dois remos, as ca-
noas e os yoles de quatro remos, ,e
por fim, os yoles de 8 remos.

(Essas embarcações, num total de 81,
ao defrontarem com a sede do Club
de Botafogo, tiravam uma recta, indo
postar-se ern linha fronteira ao pavi-
Ihão de regatas. Assim que se concluiu
essa manobra, o almirante Alexandrino
de Alencar passou-se para uma lancha
a gazolina e, em companhia do almi-
rente Gustavo Garnier, commandante
Penido e dr. Antunes de Figueiredo,
ipassou revista ú esqualdriHia; iregres-
sando depois ao pavilhão. Depois des-
sa revista, as pequenas embarcações
avançaram, em linha formada, cm di-
recção ao fundo da enseada c, chega-
das defronte do pavilhão, as respecti-
vas guarnições ergueram os remos, em
continência. Um pequeno canhão pos-
tado numa baleeira deu, por essa oçca-
sião. uma salva de 21 tiros.

Concluída a continência, as guarni-
ções aiíclamarain rudosaincnte o lal-
mirante Alexandrino dd Alencar, o
commandante Penido e o dr. Antunes
Figueiredo.

•Momentos antes de se retirar, o mi-
nistro da Marinha 'febeitou o presiden-
te da Federação, manifestando a. ale-
gria com que observava o accordar do
patriotismo 110 coração! da mocidade
aas sociedades do remo, o que era para
s. ex., que acabava de deixar a vida
aetiva do mar, um consolo, que muito
cònifortaya a sua alma' de marinheiro
envelhecido ao serviço da pátria.

O dr. Antunes Figueiredo agradeceu
essas palavras do almirante Alexan-
driuo de Alencar, ibem como o auxilio
prestado pela Marinha aos sócios da
Federação do Remo. 'E a festa termi-
nou. Antes disso, porém, um dos hy-
droplanos Ja Marinha aipparcceu na
enseada, ensa!ando varias evoluções á
superfície, não podendo levantar vôo
é*. conseqüência do mão estado da
atmosphera.

Nessa festa tomaram parte todos os
clubs de regatas federados, com exce-
pção única do Club do Flamengo, por
motivo <lc luto recente, e do Club de
São Christovão, que não pôde compa-
recer devido ao nevoeiro, que o impôs-
sibMitou de fazer a travessia para Bo-
taíogo.

A banda de musica do Batalhão Na-
vai tocou, durante a festa, no pavimen-
to do pavilhão de regatas.

mt «__>-»-_¦—
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Ernesto Souza
BRONCHITE

Roaqnidüo, Astbma.
TuLertiil-u pulmonar.

GRANDE T0NI.0
abre o ippüilie e nmniu a

loic-3 nnisíitiar.

SRANADO * C. l*d« Marco. 1«

QVAS1 DF.SIL1.CDIPA

Queimada queria matar-se com
permanganato de potassa

Pela saúde do povo
O Laboratório Municipal de Analysès

sempre tem julgado bons para o constr
mo os prodúctos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS — CHO.
COLATES — SEMOLINA PIIOSPilA-
TADA.

Grandes Fabricas: Rio Grande da
Sul e Rio de Janeiro. 494S

¦_ao «a «~i

A LANTERNA
HOJE

Rapariga de "vida a'egrc", a Maria
tfvancise.i de Andrade, que. na zon;i da,
rua da Conceição, ú conlic.-ida por "Marí-j
colvi", entendeu, hòntetn á noite, que de-
via entristecer, procurando jia morte nlli-
v.i á.-i dores curtidas no volúvel cnraç.to. |llrigada com n escolhido <-"i'<J os .seus Companhia Caminho Aéreo,
admiradores, Icnibrou-K que tniha ali, a
um canil, iln quarto oecupado pela cima c
in.!(i i-llctte, uma garrafa contend. sobu-,-.> da pcrinaiiüanato de polas*a.

lViía a oração a S;vntb Onofre, a "^r*i-
ricota" bebeu unia porvão do vtoletado li-
quido )>ara depois começar a gemer dolo-
rosamente.

As companheiras pediram soecorro ao
Tosto Central ile AssistencÍT.,^ o medico
compareceu no n. 9-\ e restituiu a vida á
desinícetada u apaixonada mulher.

¦ 1 -¦!¦ ¦iMitl*'-->^-"*~**j-~-|»---W!^-_i— —

O DR EURICO DE LF.MOS, espj:
parrfinla, nariz, ouvidos. boca, mudoiu
seu consultório para a rua da Assembléa
6.1, sob., de 12 ás 6,

A Companhia "Atlas",
inaugura mais um?

filial

Km
NO RIO GÜANDE

ponto central da cidade do Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul, foi hon
tem inaugurada uma filial da Compa-
unia Industria! Calça/do Atlas, para a
venda do calçado "Atlas" e chapéo''Mangueira".

Esta é- a décima segunda filial inau-
gurada pela grande Companhia de cal-
çados, o que demonstra, flagrantemente,
a sua invejável .prosperidade.

Restaurant Mercedes
1" do Março 33

REABERTURA HOJE
>m < i » —i 

'

Principio de incenâio
Dois contos de prejuízo

cm moveis c roupas
Paulbia Helü, moradora mim coroinodó

da rua do Núncio n, .yo, depois do ncçen-
der seu cífiarro, homem ú tarde, atirou
para o cbão um phosplioro de ceva, ainda
acce.o.

A cliatr.ma do phosplioro conrmunicou-se
ao? tapetes, c a alguns pequenos'[objectos
que se achavam proximo3. incendiando o?.
Dentro c:u pouco as cha-mmas lonravam todo
o aposento, exigindo a intervenção do Cor-
pi -da Uoiubeiros.

lístes com pareceram Ioko extinguínilti o
fceo n bjl.lea d'agu.1. Não chegaram, r»1;
rún, 03 bombeiros a tempo da evitar á
Pculina o prejüiso de mais de r-oocSooo,
l.ppruxirtKiihmoitt-e, rom a dcstruüção de
uma n:a!a que continha todos os seus ha-
VLTC3.

A policia do 4° distrlcto compareceu ao
local, c tomou sí precisas providencias rara
que os tualandrins da zona não concorressem
com o fogo uo augaicíito do prejuízo,

A policia e os voluntários
O chefe de T-licia fez baixar a se-

guinte circular aos delegados distri-
ctr-es:"Pará cumprir determinação do sr.
ministro di Justiça e Negócios Iaterio-
res, roeomaiendo-vos providenciar afiu;
de que os funecionarios desse dcparla-
mento Policial, alistados como volunta-
rios no Exercito, não sejam prejudica-
los em seus vencimentos desde que se
alistaram ;.-'i que terminem as manobra,
IniciaJas ha dias."

NO RESTAURANTE DA URCA

üm almoço "gaúcho" oííereci-
do á imprensa carioca

No restaurante da Urca realizou-se,
hontem, o almoço "gancho" offcrecido
á imprensa carioca pelos srs. Carlos
II. Odencb & C, de S. Sebastião do
Cahy, Rio Grande do Sul, onde são
grandes fabricantes de vinhos e con
servas.

O cardápio .que constou exclusiva-
mente de conservas da fabrica do Cahy,
foi o seguinte:"Presunto, viande a Ia gelée o patés
Língua de porco com purée, Salchichaa
com mostarda, Feijoada completa á"gancha", Gallinha ao milho verde e
Língua á "Oderich".

, Ao champagne, o sr. Ernesto Ode-
rich, sócio da firma, presentemente
nesta capital, oftereceu o almoço á im-
prensa. Este brinde foi agradecido pelo
nosso representante.

Terminado o almoço, o coronel Frl.
doüno Cardoso, director-gerente da

convidou
os presentes a darem um passeio ao
Abo do t'ão de Assacar.

Tanto o sr. Ernesto Oderich como
o sr. A. Rist, representantes da firma
Oderich uo Rio, foram de extrema
gentileza para com os seus convidados.

:.? *_» »_»
Restaurant Mercedes

1° «le Março 33
REABERTURA HOJE

TRATAMENTO fíO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO, URINAS

E INTESTINOS COM O

TEINOZ
¦Mi

ERNESTO SOUZA
Extracto fluido das tros no-

zcs : Noz de Kuln, Xoz Voniica
e Noz Moscada, contendo ainda
a MKIiISSA, o AXií! e o GKR.
VÃO—DVSPKPSIA. ANEMIA,
DEBUilDADE NERVOSA. Más
dl_.est.Oes, nino liallto, i»cso do
cstoimiüo. dores do cabeça,

o falta de aupctitc.
GRANADOS- C.-l" de Marco. 14

ACCUSADO INJUSTAMENTE

presío

era PATHÉ Amplo
Amado

Conto?-
tavel

HOJE - Um conjuneta de bello alliado á iwii!

. - í
a rainha da ele-
gancia e Deusa

da belleza, o
modelo queridodas senhorttas

cariocas.

j* '•' M

&?'<¦• ¦

June
Caprice
a graça, a ju-

ventude, a-mel-
gulce, o desa-

brochar da
mulher em toda
% suti tentadora

perfei.ao.
T5 OBTNTff-n! 6 n interpretre do drama»jiM<S**S *^ -¦• om f- aclos de

PATHE'
em 5

FRERES

Choque Mortal
O titulo 6 bastante attraenle! A firma editora

seria o sufflciente t
A protagonista é a prova irrefutável,

de que com esta obra o Pathè como sempre, cs-
colhe para os seus «habitues» do escol, program-mas de sclecção o valor.

June
Caprice

a pérola
escolhida

pela FOX.
FILM

COHPOIIA-
T10N

a marca edi-
t»ra do

obras ceie-
bres, noa
mlmosea

com o mais
encantador

poema
de amor. a
mais subtil

visão
artística cm

S actos:

A JOVEN DAS
MONTANHAS

O espectador ficará enlevado pelos quadros cam-
pestro.s, onde os valle3 floridos, as cascatas crys-
tallinas, os palácios legendários, a ternura do
assumpto, a belleza dos personagens, o bailado do
sylpliidcs, numa apothtiose pnrychromu doeffoitos
surprehendcntes de luz, deixara bem longo tudo
quanto se tem visto até hoje reproduzido pela cine-

mi.logríiphin,
A JOVEN DAS MONTANHAS, 6 um film de-

dicado ás senhorilas, ao poeta, ao ancião, como
ao mundo infantil.

A JOVEN DAS MONTANHAS, será cnnside-
rado o mais fino film da semana.

O PATHE' recommenda-o

In ¦k.'%'^íl Kff

Sociaes
DATAS INTIMAS

i ' «g-aa-aw ¦.

Um commlissario pede
um inquérito

Viclima de uma injusta
requereu á policia do 9° districto
abertura de um inquérito o capitão
Firmiiio Santos, commissario de poli-cia.

O capitão Santos acolhera etu sua
casa ha cerca de nove annos, uma
menor de quinze annos, de nome Ma-
tia da Silva, que lhe fora entregue
pelo coronel Damasio Proença, fimecio-
nario da chefatura, de policia.

Já creada, Maria entregou-se a um
indivíduo de nome Álvaro de tal, de
profissão ignorada, e o capitão resoi-
veu desprezal-a.

Deante disso, Álvaro despeitado en-
j trõu a propalar que^ o capitão Santos

espancava sua amasia barbaramente.
Por esse motivo, achou o capitão que

devia requerer o inquérito, afim de
ficar provado que íóra viclima de uma
infâmia.

ULTIMA $iOS?A

Tassa liojc'a data nalalicia do dr. Quct-
rez llarros.

O dr, Queiroz Barros que c um dos
n'aiorcs nomes da medicina brasileira, onde
£c firmou como B>"uccJ|Io_is*.i. ramo da
medicina em que c considerado justamente
como um grande mestre, terá, no dia de
hoje, opporiunidade de ver ainda u:r.a vez
o alto gráo de estima e admiração em que
é tido pelos seus amigos c admiradores.

Fazem annos boje:
A seniliorita Maria Estlici Lopc;, fillia

do coronel Manoel Rodrigues Lopes, qncoffcrcco um c'.ii ás suas amigitiulias :-— o, sr. Coastnntino Rodrigues Ver-
reira Veista. cmpregiido no cor.imercio iles-
ta capital ;o ,menino Aldair, fillio do sr. Alva-
ro I.yrio de Corq^ufcirfc, fun-^ioniario tio
Ministério da VÍaç3o ;a sra. d. Maria Gonçalves Reis, cs-
posa do estimada negociante desta praçatr. José da Mottn Heis :o major dr, Liberato Bittencourt,
professor das Escola. Naval c Militar e
cfficial <1e nosso K.tercíío :

o sr. Ângelo de AlmcMa Ma nano,
I estimado ofíicial inferior do iu rcginwntoaccttsaçao. I _. hrtilheria montada do Exercito :

a| — a ira. d. Cecilia Mendonça de Mc-
rezes, esposa do dr. Kazaretli de Mune.
zcs, advogado do nossa foro;

a galante menina Hayd.e. fillia do
sr. Abelardo A. Brito Sanelies c de
d. Dulce O. dé Menezes U-ilo Sãiichcs,
professora municiai ;Completa hoje raais «m annivcrsario
ratalitiq o niájor Augusto 3Jarbosa Con-

I çalvcs, auxiliar de gabinete da presii.ncia
j da Kepubliea. !isquivcndo-sc ás manifesta,

ções que lhe preparavani os seus ar.iÍgos,' 
passará o aniiiversariaute o lia fora de;:a

— Pjssi hoje
do coronel dr. '.
cirurgião dentista
reito.

nnn:\vr3."r:o
niiõ Mattos,

bacharelando em dí-

Iracema Maria
€outo

do

Cosme Dan-ião do Couto c sua I
esposa convidam a todos os pa-
rentes e amigos, para assistirem
á missa úc sétimo dia, amanhã,

a-fi-ira, 31 do corrente, ' 
por

alma de sua filha IRA CISMA, ás o ho-' ras, rta egreja do Rosário, antecipando
i os seus agradecimentos. I

CASAMENTOS
'Realizou-se hohteni, -na i1 pretoriá, o

consórcio do sr. Oldcmar Gonçalves lrcr-
rnz, C-uiieciohario puídico, c*5oi d. Rosatmh
Alves rins Santos. Na residência do cipi-
í.iüs:a Jo:1o Gonçalves «Ferraz, pae do uoi-
vo, houve rc:e"Ção iiitiniã.

;J; jí; jíj
XAS0I3IEXTOS¦ O lar do -,u tenente da Armada Paulo
Fernandes Machado e de sua esposa mme.
Cbtilde Gomes foi cnrtffuecido com o nas-
cimento de um interessante meaino que re-
cebeu a nome d? DjaJma*
aleijadinlla do carrinho do ponto da rua
Enccnlio dê Deiítrp.

Foi icmda A sç«nã o drr.m.i em quatro
actòs de Joaquim Dicenta — ''Juüo .Ioüc''.

A distribuição esteve confia:!- .--".- se-
tilUit.- amadorci:

Maria da Piedade, IlylJa Noldingd, Cia-ra leites, Antônio Alvài), I,eonidas Teles,Jr.yme .Maia, José Jgnaclo, lü-,u|uiin llor-
kcs, Ave ino Martins, Aliilio ferreira Mar-t.ns, Cândido Nunes. Avelino e l,uiz Vás-concellos;

Destacaram.se no desempenho dos lsi-peis a sra. Maria da Piedade e o sr. Al-vão que se houve com galhardia no papelde Jüâíj José.
Terminada a representação do drama ocorpo scenico do Democrata Club executouum brilhante intermédio, sendo todos niubta ap^l-u.hdo..

*
S. D. F. SONHO DAS IT.ORÍS —

l-.m sua séde. no língenho de Dentro,rca izou sabbado ultimo a novel Sociedadebonlio d.is 1'lôres o seu primeiro b.ule.
A, junta governativa é composta dos sis.

.Tose Uiristovão Oliveira, presidem.; lho-nvsio Medeiros, secretário, e lo.O J'r.ui-
cisco Pinlio. llicsoureiro.

A direciona esteve muito gentil para comseus convidados.
As dausas que sempre correram anima,das pro!oii_„ram-sc ate á madrugada;

l;l
Os "Pingas Carnavalescos" festejaram nosabbado ultimo a passagem do _<;" anniver-sano da gloriosa Bpciedíitle".
A sua directoria offereceu aos s;«s innu-meros convidados lauta ceia. q::e terminoucom um "luncli" pela victoria no Carnavalde 1917.
As dansas correram como compre, anima-ur.s. ao som de magniíica banda de musica.Uiure o grande numero de senhoritas quecompareceram i encantadora festa, notámos:

Juduli Vasconcellos, Carolina llarros .Maria^llncs Torres, Olga Ferreira, Krancisca l.nu.reiro. Kujicnia Uosa. Iiilicla Dareellos Ma-ria Ferreira Taixão, Alcinda -M. Ilo-a, Pai-myra Baptiota. lida Almeida. Cuiohiar Mon.leiro Manetta, .Maria Ferreiro faix.ío llca-
triz de Souza. lida Almeida Paixão é l'ru-
dencía Araújo,

f.i :|: í:
BANQUETES

Amigos,, collcgas ,c discípulos do prolessor A, Coelho e Souza, decano dos den-
tinas brasileiros, pretendem offerecer-llic
uni banquete 110 Restaurante As-.yrio. 110
próximo dia 3 de novembro, em s:gnal de
regosijo pela publicação da 5a edição de
seu importante "Manual Odontologico'!,

A commiísão organizadora dcs.yt liomc*
nagèni é composta dos drs. Frederico
Eyer, Uaguzíno Barccllos, A. Guedes de
Mello, Agncilo C-erqucira c Carlos Santos,
podendo os pedidos de adhesão ser diri-
Sidos ao professor Frederico l.yer, á rua
da Assembléa n. 9*, diariamente atü á
véspera do banquete.

li: * *
RELIGIOSAS

Ficou constituída da seguinte forma a
nova mesa da Irmandade de S. Miguel e
Almas da matriz do Santa Rita, ultima-
mente eleita :

Provedor, Aquélino Topes; secretario,
.Tos- liarbosa ia Silva llraga; thesourciro,
lDomingo3 José I.opoi; procurador, Felix
José l-eruandcs; definidores, .losé Domin*
gos Cardoso, Albino de Almeida Cardoso.
.\ntoiiio José Ribeiro da Silva, Antônio
fosç llessa, Manoel Antônio das Neves,
.lõ'é Maria Marques, Antônio TeixeiraMartins, Camilo Calmou de Ameida. te.
nehte João Baptista Comes, Armênio Perei-
ra lia Silva, José Tarodantá e Álvaro Al-
vea dí Macedo.

íi íí: H*
REONICES

Realizou-se na sexta-feira ultima, a s:s-
são dr. soberana ass.iiibléa geral do GrandeOriente, composta dos deputados das socie-
cades maçonicas de todos os Estados doK; ar.il, e dos representantes das potênciasmaçonicas de toda* as -nações.

Não tendo comparecido o almirante Ve-
rissimo di Costa, grão-mestre adjunto as-
sumiu a presidência o dr. Sampaio Ri-
beiro, secretariado pelo dr. Itspozcl c ma-
jòr Thompson; sendo orador o dr. Virgi-
li-.i Antòníno.

Tendo sido approvado o parecer da com-
missão de poderes furam empossados os
depurado; Domingos Andrade, Fran llarros
c Scverino üsmeriz.

Foram discutidos e aprovados, cm seguri-
da discussão, os seguintes prpjcctos: crean*
do p serviço de assistência medica e judi-ciaria, instituindo a maçonaria de adopçãò
para senhoras, sob a fôrma de as.-oelações
do caridade: criando o Registro do Paíri-
monio Xtaçoniro no lírasil e outros.

Tcmaram parte na discussão do. pro-i-.ctis 05 ?r;.: Uma Rodrigues, dr. HugoMartins. Rieliezza. dr. P,-.!ro Vi.-ira tiro-f::-Síir Angcli Tortcroli. dr. Souto Maior,Miguel IVppatcrra, dr. Vicente Nciva, dr.Dfecmon, major Proença, Tiio Tortori,Bozzarclli. llambino: ca;.. Mattos Silva, dr.Horta Barbosa c c-tr_j.

O CASO DO PHENIX
Audácia de jogador

São verdadeiramente irritantes as
attitudes que estúo' tomando certos ex-
ptoradores do jogo no Rio de Janeiro.
Irritantes e escandalosas, merecedoras,
portanto, da intervenção iiiuned ata e
enérgica de quem de direito.

O que acaba de se passar com a
companhia nacional do Thcatro Pe-
queno. que estava trabalhando no 1 lie-
nix, revela bem até que ponto vae . a
ambição deses jogadores, o desrespeito
que cllcs têm pela lei, e a semcerimo.
nia. com que .nalabarizam o prestigio, a
situação e a reputação de terceiros.

0 caso é simples. O sr. D|aima Mo-
reira que explora o jogo de azar no
Palace Club, no Club dos Bohemios e
no Cercle Federal, arrendou o theatro
Pheaix, no firme propósito — não se
illuda o publico — de o transformar,
tarde ou cedo, em uma casa de tavo-
lagciii, como são, afinal, os três pre-
tensos clubs, cujos nomes pomposos
acima deixamos indicados.

Logo que isso constou, a imprensa
censurou a pretenção do sr. iPjalnia
que, por sua vez, teve de fonte_ certa
a informação de que a policia não ve-
ria com bons olhos a mudança por
que se pretendia fazer passar o ele-
gante theatrinho da rua de S. Gonçalo.

O sr. Djalma, muito habilmente re-
citou, então, em seus propósitos, t,
como era preciso dar uma satisfação
ao publico, como era indispensável es-
tabelecer a atmosphera do silencio em
redor do machiavelico plano, foi accet-
ta a proposta, do theatro Pequeno, em-
bora desvantajosa para elle, Djalma,
conforme .um de seus directores decla-
rou numa recente entrevista publtcaaa.

Não vale a pena o relato da serie de

peripécias que se deram, de certa ai-
tura a esta parte, entre os directores
do theatro Pequeno, cujo suecesso au-
gmentava de dia para dia, e o ar-
rendalario, desapontado, iodas ellas
conseqüentes da preoecupação do sr.
Djalma, em querer subornar, sem con-
seguir, a direcção da companhia, un-

plantando o jo.ço no foyer do theatro.
Os ânimos tinham serenado. Nao se

falava já da transformação do Phemx
em casa de jogo, não sabendo o pu-
blico da luta tremenda que, lá dentro
de travava... . ,., .

Era pois a altura de alijar o theatro
dos anistas que trabalhavam e cuja
resistência á joganiina era, aliás, pouco
conhecida, para recomeçar, por proces-
sos differeutes, a ambicionada trans-
formação.

A pretexto de fazer funccionar na-

quclla casa de espectacuios uma aclriz
transformista o sr. Djalma Morena
intimou a companhia do Theatro 1 e-

queno a abandonar o edifício; c, como
não fosse promptamente obedecido, o
sr. Djalma trancou o theatro.

Pretende-se, assim, fazer desappare-
cer mais uma companhia dratutica na-
cioiial; quer-se, assim, terminados que
sejam os poucos dias que a nova com-
paiihia de transíormismo ali poderá
vir a dar, ou mesmo durante esses es-

pectaculos, proceder á transformação
do Phenjx — que ha muito deixou de
ser annunciado como thcatro, para o
ser como Cojíiio, — cm uma casa de
tavolagem. .

Não bastavam o Talace Club, o Club
Bohemios, os Toliticos, os Tenentes uo
Diabo, n Cerole Federal, os I.ords, o
Cercte lípatant, os Ziiavos, os hxcentri-
cos (uff !) ocecupando médios inteiros
onde se joga desde o bicho no pavimen-
to térreo até a roleta, o "baccarat , o
dado, o campista, o "chennn de fer,,
cm cima, no sobrado, era necessário
que se quizesse estrangular uma compa-
uliia de arte nacional para se crear
mais tini antro de perdição,

O pcor, porém, o indecoroso, o ina-
creditavel, é que '03 agentes do sr.
Djalma, gritam ainda aos quatro ventos
que vencerão, que, com o próprio con-
sentimento da policia, isso se fará, tar-
de ou cedo.

Vem a propósito contar o que um des-
ses desclassificados disse, um. dia, na
secretaria do theatro, deante de leste-
mitnhas que cííüo promptas a declarar
cm juisò; quando forte estava a cate--
chcíe para arrastar os directores do
Theatro Pequeno á conivência do jogo:

 Com um pouco de intelligehcUi e
um pouco de dinheiro, tudo se arranja.
O Aurelitio não come "bola", mas ha
de se chegar a um accôrdo. lia na Ave-
ilida Central, um edifício chamado Su-
premo Tribunal Federal. O Djalma lem
na ooütica amigos dedicados. Vocês vc-
rão como isso correrá de mansinho...

F, tanto é programma desses patifes a
approximação c as boas graças do dr.
Aurelíno, que o'.- advogados que escolhe-
ram para a defesa do presente processi
que lhe nvove o Theatro Pequeno foram
os drs. Carvalho de Mendonça e Sal-
gado Filho, Íntimos do chefe e seus ex-
companheiros de cscriptòriq.

Os jogadores do Rio, já não se con-
tentam com o exercício franco de sua
profissão, jogam com os nomes das nos-
«as autoridades no taboleiro franco das
suas niachiavelicás ambições, com a mes-
ma calma com quê esvasiam, nas suas es-
peluncas, o bolso <\\ys incautos, quando
não lhes ferem a tiros de revólver como
-tinda se deu ante-honlem nessa elcyan-
le casa de tavolagem que toda a gente
conhece pelo nome do "Palace Cíub".

Rnnião do Conselho Admiras*
trativo dos patrimônios

Reuniii-se sabbado, sob a iiresidencia
do desembargador Souza Pitanga, o
conselho adiininistrativo dos Patrimo-
nios dos 'Estabelecimentos a cargo do
Ministeiio do Interior.

Compareceram a sessão os srs. des-
embarga dor lilviro Carrilho,, drs. .Tulia-
no 'Moreira. Zeíerino de Faria. Auto-
nio Mario Teixeira. Franco Vaz, com-
mendadur Alves Affonso e coronel Je-
suíno de Mello.

Aberta a sessão, leu o secretario a
nota da sessão anterior (pie foi a.ppro-
Vada, lendo cm seguida o expediente que
constou do seguinte :

Aviso do Ministério do Interior con-
sultando, se poderá correr por conta do
Patrimônio, a despeza de reparos de
que carece o Pavilhão de ,Psycotogia
Experimental ido Hospital ^le Aliena-
dos:

offieio da Caixa de Amortização de-
volvendo, devidamente ratificadas, seis
relações de apólices adquiridas para os
diversos patrimônios;

offieio do thesourciro, cominunicártdo
haver recebido do sr. Germano 'Nevea
a quantia de 100S, mensalidade que lhe
foi fixada para .pciler collocar painéisde annuncios nos andaimes das obras
do novo edifício do Instituto de Mu-
sica: commuuicaiido, outrosim. haver
recebido nos dias n c 19 do corrente
respectivamente dos srs. -Pedro de
Queiroz e Pedro Luiz dos Santos Dias
cobradores do Hospital de Alienados
as quantias de 003$7-Sg o 2 :o-o$ú"qo,
provenientes de contribuições pagas atitulo de donativos feitos ao patrimôniodo mesmo liosplitnl.

'Após a leitura do expediente, o con-selho_ tomou conhecimento de coiiunu-
mçaçües de alguns de seus membrossobre assf.mptos que dizem respeito aosdiversos patrimônios, fim seguida foilevantada a sessão, marcando o presi-dente 10 dia 24 de novembro futuro
para nova reunião.

ULTIMA HO
A GUERRA

A acção dos russos-rumai-
cos na Transylvania

Londres. 2. — (A. A.) — Telegrain-
mas officiaes de llucarest pormenori-
zam a acção que está sendo desenvol-
vida pelos rtisso-rumaicos na região da
Transylvania, onde conseguiram deter
completamente a ofiensiva austro-alle-
mã, iufligindo-lhes grandes perdas.

Em frente a Predeal, onde o avanço
teutoni.o era mais pronunciado, os
contra-ataques alliados surtiram o me-
lhor resultado, sendo recuperada gran-
de parte do terreno anteriormente per-
dido e estando o inimigo quasi a re-
passar as froutetiras.

6
Os austro-allemães na

offensiva na frente
oriental

Berna, 29 — (A. A.) — O ultimo
coiniiuiiiicado aiis:ri*,_o publicado nes-
ta capital diz que os exércitos austro-
allemães retomaram a offensiva ua
frente oriental contra os russos, a
quem affirma terem arrebatado varias
posições, penetrando dez Icilometros a
este de 'Dõrnàwátra.

Esta noticia, porém, não leve con-
firinaçáo de outra fonte.

VESTIDOS MODELOS?..
LaMaison Nouvelle

©, RUA GONÇALVES DIAS, O

O "Deutschland" de novo
em viagem

Nova York, 29 — (A. A.) — Conli-
miam a circular os mais desencontrados
boatos cesta cidade de que o super-
submarino allemão " Deutschland" está
novamente em viagem para os Estados
Unidos, constando que chegará, muito
em breve, á altura de Virgínia Cape.

Os jornaes aproveitam esse boato
para coinmemar largamente o fado,
referindo-se á ultima viagem do ''Deut-
scliland ".

üm automóvel derrapa, íerin-
do quatro pessoas

Iloutem á noite, oceorreu no largo
de lSenifica, na zona do 18" districto.
um desastre lainentabilissiiuo.

Pela' Estrada Real de Santa Cruz ia
uni automóvel em marcha 11111 pouco ra-
pida, cujo numero não foi possível sa-
ber-se.

Uui pouco atraz, vinha também o
auto n. 702, guiado pelo chauffcur For-
tunato Vieira. Esse carro conduzia três
passageiros. Eram elles os srs. João
Teixeira Cruz. residente á rua General
Cal.hvell n,. mo, Manoel Teixeira Filho
e Manoel Alves Teixeira, moradores
ambos na casa n. 7 da rua iSauCAuna;

Esse automóvel, .menos veloz, ia ai-
guina coisa distanciado do outro, que
levava uma família.

Um dos passageiros do 702, querendo
falar qualquer coisa a uma das pessoas
qu» viajavam no primeiro automóvel,
pediu 00 motorista que desse toda a
velocidade ao seu carro, afiin de poder
alcançar o outro.

,0 chauffcur attendeu, c começon a
disparada. Uma enorme nuvem de pó
levantou-se, e o auto voou furiosa-
mente. Assim, aos poucos o carro da
frente ia sendo alcançado.

Quando, porém, se estava próximo de
conseguir o fim. chegou-se ao largo de
Iletufica. O primeiro automóvel, que
estava prestes a ser attingido, por um
motivo qualquer, estacou repentina-
mente. Houve entre os passageiros do
702 um movimento de justificado Pa-
vor. Era a morte inevitável a subila
parada do outro veliicuiò,

Mas o motorista.', que não havia de
todo perdido a calma, quiz fazer unia
manobra para evitar o grande choque,
e, mesmo com o impulso que o seu
carro ainda trazia, desviou-o para um
lado. 110 intuito de fazer passar o pe-
rigo.

Nessa .manobra, Kortunato foi bas-
tante infeliz. O vebiculo, com a mu-
dança brusca de direcção, dc.rapp.il, foi
ao encontro do meio fio de um dos
passeios e virou, atirando violentamente
ao solo o chauffcur e passageiros, fi-
cando todos feridos, sendo que o pri-
meiro gravemente.

Kortunato Henrique Vieira; o chauí-
feur, que conla 30 annos, c branco, ca-
sado, brasileiro e reside á rua S. I.eo*
poldo li. iij7, recebeu uma luxação es-
cápiilo-huineral direita e contusões e es-
corações trcneralisad.T".

Dos passageiros, Manoel Alves Tei-
xeira Filho, branco, de 16 annos, bra-
sileiro, empregado no cotnmercio, e
residente á rua Sant'Anna 11. 7, teve
unia luxação achromio-ctavicular di-
reita, ferimento 110 nariz e contusões
generaliâifdas i João Teixeira da Cruz,
branco, de 3S annos, casado, porlu-
guez, empregado 110 conuiicrcio, c rc-
sidente á rua General Caldwcll n. 120,
com ferimento na região frontal di-
reita e no dorso do nariz, escoriações
na face « contusões gencralisadas, e
Manoel Alves Teixeira, empregado 110
commercio c residente á rua Saul'Aii-
na 11. 7, com ferimento contuso na re-
gião inolar esquerda.

Dos feridos, como dissemos acima,
o chauffcur i o único que se acha cm
estado grave.

A Assistência, chamada, medicou-os
todos, conduzindo-os cm seguida paraas suas residências.

A policia do iR° districto soube
desse lamentável facto e esteve no lo-
cal tomando as providencias necessa-
rias.

 —» T_» » —

Tres casos de curto
circuito em Copa-

cabana
, Nada menos de tres casos de curto

circuito oceorreram hontem no elegante
bairro de Copacabana, tendo mesmo em
um delles de intervir o Corpo de Bom-
beires, visto que o fogo ameaçava in-
cendiar o prédio em que o mesmo semanifestara;

Deu-se esse caso na residência do
dr. Plínio Olyntho, á rua 20 de Novem-
bro n. 272, sendo os dois restantes nas
residências do engenheiro Alberto
Wobbe c do sr. coronel Olympio deAlmeida, á rua 2S de agosto n_. 194 e,117. respectivamente. 1

A noticia desses casos espalhou-se cmCopacabana, propalando a versão de que !
houvera excesso de voltagem na rede'
da Light. sendo oecasionados por esse '
phenomeno os tres casos acima nar-1
rãidos.

Os jorr.ae? da tarde deram curso a i
essa extravagante versão, alarmando osmoradores daqu.üe bairro. .Não hott-vera. entretanto, augmento de voltagem,'
nem poderia bavcl-n no interior de
habitações particulares, porque os fusi-
yeis sobrepostos á mufa fundir-sc-iam
lmmcdia.-tarr.cnte, interrompendo a cor-rente, que sendo a mesma pr.ra as
casas queimaria todos 03 fusíveis ágaiesmo tempo, 1

NOTICIAS DE PORTUGAL"
Lisboa, 29 — (A. II.) _ Realiza-

raiu-se hoje nesta capital e 110 Porto
dois comícios cleiioracs promovidos
pelo partido socialista. Todos os ora-
dores foram applaudidos, efiecluando-se
ambas as reuniões na mais completa
ordem.

A União Republicana) também convo-
cou um comicio nesta cidade. Alguns
oradores foram applaudidos. Outros,
porém, foram recebidos hostilmente por
parte da assistência, o que deu logar
a troca, de bengaladas entre os especta-
dores. O tumulto ameaçava aggravar-
se, cm vista do que foi resolvido dar o
comicio por terminado.

Varias pessoas ficaram feridas.
Lisboa. 2ç. — (A, 11.1 — Acha-se

reunido no Theatro de S. Carlos o
Congresso de Economia 'Nacional. O
governo fez-se representar na reunião.

Lisboa, zq — (A. A.) — Realizou-
se hoje, no Tarque Eduardo VII. nesta
capital, o sétimo grande comicio dos
elementos unionistas.

Nesse nicotina, qi;e teve uma cnor-
me concurrencia. foi lida a lista con-
tendo os nomes dos candidatos do par-
tido á Câmara' Municipal, a serem suf-
fratrados nas próximas eleições.

Elementos contrários que comparece-
ecram ao local do comicio entenderam
de censurar algumas das deliberações
tomadas pelos unionistas, dando apartes
quando falavam alguns dos oradores,
ocasionaram pequenos incidentes, im-
mcdiaitnmeuíc resolvidos com a oroinpth
intervenção da policia, que os fez dis-
solver.

O comicio terminou logo depois, en-
tre acciamações cnthusiasticas aos pro-
ceres políticos, á Republica e á causa
que Portugal esposa boje em face do
momento fltic ruíravessn o mundo.

Metten um tiro no ouvido
Por difficuídades da vida, o indi-

Viduo Moysés Pinho, de nacionalidade
portugueza, o morídor á rua JoaquimSoares 17, dcliiierou fazer ponto final
na vida.

limitem, arrarrado a esse trágico
desígnio, o Moysés deixomse ir, i
mercê do acaso, alfavés as ruas desali-
nn.-.das e trevosas cio subúrbio. Ao
passar nela rua Paraná, no Encantado.
o Moyses teve um mais violento acces-
so de sua sinistra loucura e, sacando
de um revólver que comsi.o trazia,
mejteu, uma bala no ouvido direito.Foi cair sem fala. cm frente ao prédion. 45 da referida rua. e lá ficou até
que ,-t p-iüci.-i do 20" lhe rentiisilott soe-
corre,;; da Assistência; mandando reco-lhe"-o depois ,á Santa Cosa.

Nenhuma declaração c-vrinta foi en-
contrada em poder de Moysés.

Depois de uma discussão, un?
ptandeiro é assassinado

por um collega
.Entre dois qtiitandeiros, no i:irrt.i ís

Bcmfica 'deu-se hontem uma scèna de
sangue que tanto tem vde laincniavel
como de estúpida, pois que uella pe;.
deu a vida um dos seus iprotagonisiai
e— o que é mais -~ sem um moti m
que justificasse tal brutalidade. 'Eram
dois bons camaradas os qúitaiuleiroí
João de Almeida Comes, portuguez. de
27 annos, residente á rua S. Luiz Gon-
zaga n. 276, e Manoel Moreira, de _>
annos presumíveis, também pontuguez, e
morador á rua Nova da America n, 20.
Viviam ambos do mesmo ramo de com-
mercio, é de certo, mas isso não renhi
entre elle iam qualquer mal entendido,
par mais simples que fosse.

Assim, durante longo tempo, andaram
cm boa camaradagem, lutando pela vi-
da cada um para seu lado, nenhum
creando difüculdades ao outro.

Acontece, iporém, que ambos eram da-
dos ao terrível vicio da embriaguez, e
estava escripto que esse vicio lhes havia
do ser fatal.

Hontem, á noite, .pois. quando elles
se eccontraram no largo de 1'emfica es-
tavam assim embriagados, fortemente
embriagados. Kunea se haviam encou-
trado assim.

João Gc-ues. ao ver o patrício c col-
lega, naturalmente como estivesse mais
fortemente tocado, dirigiu-lhe uma pi-
lheria qualquer, a propósito de assutn-
pto se.nt importância c isso desagradou
Manoel Moreira, que lhe respondeu ao
insulto no mesmo tom de asuereza, Co-
meçarain a discutir depois disso, com a
teimosia habitual nos indivíduos elnios
e era um nunca mais acabar.

Por ultimo, a discussão chegou a um
ponto de maior violência, e dulii a pouco
ao desaforo pesado não foi mais que um
puto.'João Gomes era dos dois o mais vio-
lenlo. Queria a lodo o custo aggredir
o coratertlor, este evitou sempre, aliás
com dificuldade.

Por fim, João Gomes, não podendo
conter o seu intieto sanguinário, to-
mado subitamente de furor, lançou mão
de uma faca de que se achava armado
c cravou-a no ipcilo de 'Moreira, que
instantaneamente caiu ao solo sem vida.

O assassino quiz fugir, mas foi preso
cm,flagrante e conduzido para a dele-
gacia do 18° districto, or.de foi interro-
gado pelo dr. José Cardoso .respectivo
delegado, a quem confessou o crime,
não sabendo explicar, porém, o motivo
que o levara a commetter uma tal bar-
baridade; As autoridades notaraaii que
Gomes estava alguma coisa embriagado,
de facto.

No local do orime esteve o conr-is-
sariu- de dia á delegacia, que prbviden-ciou como era necessário, fazendo rc-
mover o cadáver de Moreira para o ne-
croterio policial, onde hoje íleveii ser
aulopsiado.

O criminoso foi autuado c mcttido ro
xadrez.

Um grande incêndio na
Argentina

Buenos Aires, 20 — (.V. A.V — Nri-
ücias aqui recebidas do 'Departamento
do Paraná dizem que um violento án-
cendio destruiu a maior parto dos es-
criptorios c armazéns da Estrada de
Ferro de Entre Rios.

Ignora-se ainda a causa do linislro
e os prejuízos causados.

Em um encontro de íootkll os
uruguayos veucem os

argentinos
Monlcvideo, :a — (IA. A.) -¦-* Il«-

lizou-se, hoje, nesta capital, ó (fraude
match internacional, entre as fqnipej
argentina e uruguaya, para a disputa
das meJdaihas mandadas ciinltar espe-
cialmeittc pelo chanccller Urutu.

O match, que foi em beneficio do
Circulo do Imprensa Oriental, leve uma
enorme concorrência, jogando ambos
os tcams com grande animação, dando
á pugna uni notável interesse.

Terminados os dois tempos, foi ve-
riíicado. o segunte scores uruguayos
3 aoals; argentinos 1 ijoal.

A mulüdão quo se apinliaya nas ar-
diibancadas c em volta do ijround ova-
cinnou 'deaioradamenle vencedores e
veifeidos.

OS DESESPERADOS _.

Ateou fogo ás roupas í morreu
pouco de{

A ipreta Maria Francisca. cosinheira,
de. 45 annos c moradora na Tijuca, foi
hontem pela .manhã para as numas àa
Trapieheiro, na Fabrica das 'Chitas, e
embebendo as roupas cm petróleo,
ateou-lhes fogo.

•Vários populares que a viram, a iro-
lar pelo chão, envolvida pelas chauunas,
correrem em soecorro da desgraçada,
apagando as labaredas c chamando .para
uurlical-a uni medico da Assistência.

O facultativo compareceu prompta-•mente e levando 'Maria para o posto d.i
praça da Republica, ali lhe prestou to-
dos os curativos, tranuportando-a depois
para a Santa Casa.

Mas o estado de 'Maria, que tinha
queimaduras gencralisadas de 3° gráo,—
não permilliii que cila se salvasse, c a
desgraçada falleceu quando dava eu-
trada na portaria da Misericórdia.

Com guia da policia do 5" districto,
foi o cadáver recolhido ao Necrotério.

Dois atropelamentos e uma
íuéda

tAo ipassar hontem pela manhã pela rua
Carvalho de Sá, o trabalhador Augusto
Lopes do Amaral, portuguez, branco,
de 32 annos, casado, e .morador á rua
Sorocaba 11. 3S, foi pilhado .por 11111 ca-
minhão cujas rodas lhe esmagaram os
dois pés. A policia do 6" disíuicto man-
dou recolhei-o á Santa Casa.

Também foi viclima de um desastre,
na rua do Nuncio o menor árabe Abra-
hão Aguioce, que com compatriotas de
seu pae andava a ipasseiar 110 auto nu-
mero 2.063, dirigido jielo "chauífeur"
Norberto dos 'Santos.

Zahá Aihicc, pae de Abrahão, brinca-
va com elle, de ipé no referido automo-
ve!, quando este, arrancando inc-pera-
ínJaente em marcha, atirou com os'dois
á rua.

Abrahão recebeu contusões graves no•osio e nas pernas, sendo medicado pe-Ia Assistência.
O "chauífeur", 

que culpa alguma ti-vera no caso, iprcstou declarações na de-legaeia do 4" districto, sendo cm se-
guida mandaklo em paz.De outro desastre foi viclima o ser-
yente da 'Estrada de Ferro Central doBrasil Juvenal Albino 'Ferreira, de 39annos, ipardo. casado c residente na cs-tação de S. 'Christovão, o qual, subindo
ao telhado das officinas daquella listra-
da, na estação de S. iDiogo, rolou de
a ao solo, fracturando uma eostella eluxai-Jo o braço esquerdo. Depois dasoecorrido pela Assistência recolheu á
Santa Casa.

NO ESTADO DO PIAC11Y.

Um melhoramento na estrada
de rodagem de Floriano,

a Oeiras
X Inspectoria de Obras Contra as

Scccas, tendo cm vista o beneficio que
podem prestar aos viajantes, por se-
rem aguadas seguras, mandou abrir
diversos poços ao longo da estrada da
rodagem, em oohstrucção, de Floria-
no a Oeiras, 110 Estado do Pir.uliy.

Esses poços são do diâmetro interno
de im, 50 c, além de revestimento
de alvenaria de tijolo cimentada, lèm
um parapeito de un, 2; de altura em
aduéias de pedra apparelliada calçada
de pedra cm volta, c calha c tanaue d.
¦alvenaria para bebedouro de rtiiaik.:.,

ÍBEB i\tàài _üv.-'siS.:-r: -:-_ '_^;_.T___,
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Para que o. publico possa acom-

pr.nhar detalhadamente a discus-
•ão dó projecto n. 72, do Conse-
Uio Municipal, modjifi<(ondo, de
accoido com: as condições quo cs-
labclecê o contrato cr.trc a Pre-
leitura e Siemens Halske. Aklien
Gesellscliaft e Thecdor Wiltc ô

Ç.1, em 17 de janeiro de iSog, e
transferindo, cm 6 de junho do [
mesmo anno, á Sociedade "Brasi-

ÜanS da Eleklriciiat«5 Gesèl.s-.
cliaít", para exploração do servi-

ço telcphonico do Districto Fe-
ácral, c d»ndo outras providen-
cias,; publicamos abaixo o resu-
mo da sessão cm que se debateu
tão importante- assumpto.

Annunciada a 1" discussão do

f-rojeete:
ü' SR. ALBERICO DE MO-

RAES — pede a palavra.
O SR. PRESIDENTE; — Tem

ià palavra o Intendente Sr. Albc-
rico de Moraes.

O SR. ALBERICO DE MO-
RAES (*) — diz que, tendo sido
submcttido ú considqração Uo
Conselho o requerimento dc mo-
diíicação do actual contrato dos
«serviços telcphonicos, foi esse rc-

Sucrimcnto 
rcmettido ao estudo

as Commissões de Justiça c dc
Obras, que acabam de apresentar
o seu projecto, cuja 1" discussão
c neste momeuto annunciada.

Julga ocioso alludir á importan-
cia desse projecto, que se refere
a um dos serviços que em quasi
todas as capitães adeantadas. con-
stitücm patrimônio das Municipa-
lidades, quer estas o monopo.i-
zcin, quer entreguem a terceiros
a sua exploração,

Para o estudo de uma questão
de tal ordem, faz-se 'mister, por-
tanto, mais algum tempo, para
«pio os Srs, membros do Consc-
lho possam, confrontando as clau-
«sitlas, que não são poucas, do
aqtual contrato, com a proposta
da Companhia, e as disposições
do projecto cm debate, ficar com-
plcramcnte «esclarecidos relativa-
mente ao assumpto desse projecto
e habilitados a votar com complc-
¦to conhecimento dessa importante
questão.

Vem, por isso, requerer o adia-
menlo da discussão do projecto
11. 72, por tres dns, invocando
«para isso a praxe c a faculdade
que nesse sentido lhe confere o
keuimerito Interno.

_ SU. MENDES TAVARES-
pede a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE:—Tem
ti palavra o Intendente Sr. Men-
des Tavares.

O SR. MENDES TAVARES—
(para encaminhar a votação) (*)
— diz que o projecto ora submet-
tido á apreciação do Conselho, se
refere, com cffeito, a assumpto
de grande interesse publico, como ] .«. .,
afíirmou o orador que o precedeu, V """''

carecendo, por isso, ser tratado
com a maior attenção por este
mesmo Conselho. Acontece, po-
vciiv, que esse assumpto já está
cm estudo ha niais de um anno...

O Sr. Osório de Almeida: —
Nas Commissões.

O SR. MENDES TAVARES-
... e, durante esse tempo, gran-
de agitação houve por parte da
imprensa c até de centros seienü-
ficos que o estudaram nos seus
menores detalhes, sendo até de
notar que do debate travado cm
um desses centros, resultaram
conclusões, que inspiraram as
«Commissões ma elaboração do pre-
«sente projecto.

E1 por esse motivo que se «vc
obrigado «a não achar razoável o
requerimento do seu illustre cql-
lega tanto mais que o ,,adiamcntd
<lttc S. Ex. acaba dc propor, des-
tòa . por completo dos precedentes
desta Casa, podendo ser entendido
como injustificável desattenção ás
Commissões que elaboraram o rc-
ferido projecto.

Lembra que este projecto e _ o
resultado do estudo das Commis-
sõl'3 competentes e pede qtte o
seu collega attenda a que, defe-
rido o que S. lix. vem de roque-
rcr, terá o Conselho invertido a
jprare estabelecida de só ser, _ gc-
ralmeiitc, a 1* discussão adiada
quando se ache ausente o autor
«lo projecto ou a requerimento do
respectivo autor ou ainda dc ai-
cruui dos membros das Commis-
sõc's que tenham estudado o as-
f'.U"'.lO.

Demais, não se trata neslc mo-
mento de- ultimar a discussão,
mas simplesmente dc iniciar o de-
bate: Esta de hoje c a 1" discus-
são do «projecto, o que quer dizer
ipie por muito imlporlante que seja
na verdade o seu ass11.1iip.lo, o facto
<le já estar esse assumpto estuda-
<lo 

"pelas 
Commissões a cujo pare-

ecr elle foi submcttido deixa eyi-
.lente a desnecessidade -do aill#
mento destra discussão, lauto mais
.pie todos os Intendentes poderão
ainda estudar o mesmo projecto
110 intcrvnllo, para esse estudo
stifficicntc. quo modeará desta á
ultima discussão.

Vota. portanto, contra o requeri-
mento, sem que nisso baia a mc-
¦uor desattenção ao teu illustre col-
I«-8tt-

O 'SR. AIjI.F.RICO DE MORAES
.— pede a palavra para encaminhar
a votação.

O SU. pniOSrDEXTB:
a palavra o Iriteiwleiilc Sr
viço dc Moraes.

O SU. AUI.K.RICO DE MORAES
(para encaminhar a votação) \ —
Xoto que o orador que me «prece-
deu occupou a tribuna durante
quatro minutos; lenho portanto, o
direito de fazer o mesmo.

O Sr. Mendes Tavares: — O
Regimento não estabelece o tempo
•1111 que se deve oecupar a tribuna
?nra o encaminhamento das vota-
«•õcs. V. Ex. falará quanto eu-
tender.

O Sn. Auiitr-ico nn (Moraes : ¦-
Agradeço a alta generosidade de
V. Ex. c vou demonstrar a proce-
dencia do meu requerimento:.

«A honrada Commissão de Justi-
ca declara em seu parecer (toldo):

projecto, oniittmdo sua opinião, 1 O SR. MENDES 1AVARES —
mesmo em primeiro tuttno, peça um Oppõc\se Ia esse «rcqufeAincntfi,
pequeno adiamento, afim dc jioder não só porque, para a sua apre-
com acerto discutir a matéria, mor- scnlação não foi observada a pra-
mente depois da interpretação | xc adoptada sempre para casos
dada ao art. 70 do Regimento In-
«terno pelo honrado Sr. Presidente
desta Casa.

O Sr. Mendes Tavares :—V. Ex.
não conhece o parecer das Co.ni-
missOes- f

O Sh. Américo de «Moraes : —
0 parecer, mas, como se trata

de trabalho muito longo e impor-
tante, não basta uma leitura, ou
¦mesmo uma analysc ligeira. Quero
confrontal-o com o requerintento
da .Companhia, quero, cotejal-o com
o contrato cm vigor, quero estu-
dal-o convenientemente, emfim, e
c e esse direito que o Sr. Mendes
Tavares «pretende tirar, julgando
urgentíssima a solução da preten-
ção da Companhia Tclcpihoniea.

Fica, pois, de pé o «neu reque-
rimento e appcllo para a gênero-
si.lade dc: meus illustres collegas,
que, julgo, devem approvar o
adiamento apenas por tres dia
para que não se diga que cm uma , -, .
concessão tão importante o Con-«__c"JÃ_-_r!_
sclho, sempre refleetido c zeloso
pelos interesses vitacs do Distri-
cio, quer agora correr, sem poder
just íicar a sua pressa.

«O SH. '0Z,0RlO ÜE ALMEI-
DA — pede a palavra, para en-
caminhai- a votação.

O SR. PRESIDENTE:--Tem
a palavra para encaminhar a vo-
lação, o intendente Sr. Ozorio dc
Almeida.

O SIR. OZORIO DE ALMEI-
DA (*) — diz que pediu a pa
lavra para encaminhar a votação
por uma presumpção dc sua par-
te, pois não sabe se tem o direi-
to de encaminhar votação dc pro-
jecto algum, dada a sua situação
nesta Casa; entretanto, não P'"idc
deixar dc vir á tribuna declarar
que foi surpreliendido com a op*
posição levantada a 11111 requeri-, -
mento feito pelo Sr. i° secreta-1-•"-¦
rio do Conselho e que versa so-
bre a questão - mais natural pos.
i-ivel, t'rataii-1í'3c de assumpto
importantíssimo c que foi cir.rc
\giio ao estudo das cQmnisJões
permanentes. E o assumpro é tão
complexo que o Sr. prcsiditi:e da
Cdnuiiissãò «dc Justiça, a illustre
.cüllcga Sr. Eduardo
desde qne rcci-beu a pctiçtio
«CoTi.l.atihia TelopUonica iniciou
acurado estudo e, poucos dias
antes de enfermar, declaro» cm
conversa que teve com o_ orador
que ainda não tinha opinião- com-
pictiimctite formada sobre a ma*
teria. Quer isso dl/.er que. cm

collega

idênticos, como porque é nianifcs-
to desejo, da parle do seu. apre-
sentanite, de afastar da discus-
são o projecto ora cm debate, ue-
sejo revelado insistentemente por
S. Ex., a ponto de chegar a aífir-
mar que elle não havia de ser
resolvido por este Conselho...

Oppõc-se ainda, e principalmen-
te, porque este assumpto, como
bem déolarou o nobre Intendente
que o formulou, é de iminediato
e urgente interesse publico, ha-
vendo necessidade, portanto, dc
ser encarado sem dcsfallccimçn-
tos; sua solução tem sido e é in-
sistenténiente reclamada ' ipelos
consumidores,

O Sr. Osório de Almeida; —
Pelo3 consumidores o pela im-
prensa.

O SR. MENDES TAVARES —
Quanto ao que disse o seu nobre
collega Sr. Albcrico de Moraes,

vehemciitcmciitc pelo
Sr. Osório dc Almeida em .relação

i an decoro do Conselho, dirá que
SS. EEx. não precisam appellár c
não têm mesmo o direito dc ap-
pellar para o decoro, para o pun-
donor do Conselho, que saberá
ayir, nesta c cm todas as questões
cm que tenha dc legislar, com cou-
sciencia, com elevação de vistas
(apoiados geraes) de modo tal,
que em coisa alguma possam fi-
car affeclados o critério c a Ul-
gnidade dos seus membros (apoia-
dos).

E não serão interesses dc or-
dem pessoal, nem rivalidades para
aqui trazidas, nem ambições insof-
fridas a explodirem ao menor pre-
texto, que poderão demover o
Conselho dc agir com screni-
dade...

O Sr. Osório dc Almeida: —
carapuça que V. Ex. acaba

de atirar, visa a minha pessoa ?
V. Ex. se refere a mim ?

O Sr. Albcrico dc Moraes: -—
Eu nem respondo..,

O SR. MENDES TAVARES-
Não se refere, absolutamente, nem
seria capaz, a pessoa alguma. Fala
cm tliese.

U.iboeira, 1 Protesta contra esse recurso dc
da protelação, qtte chega ate o ponto

de se querer envolver a honra
pessoal dos que não se arreceiam
de cumprir o seu dever (muito
bem).

Quanto á pessoa, quanto á par-
ie que lhe pôde locar, declara que
já tem sido tão aggredido em sua
individualidade, tão habituado

('pm 

todos mantido a mais cordial
camaradagem... ' .

O Sr. Mendes Tavares:—-V. Ex.
não «pôde fazer política neste caso.

«O Sr. AtnEBico ds «Moram : —
Não quero fazer política, quero,
com calma, reflexão c acerto de-
feirder os interesses publicos a nós
confiados; o Sr. iMcndes Tavares
é quem quer fazer política, preten-

denklo ate, num assomo de lamen-
tavel confusão, collocacune fora do
partido I

Não tratei aqui, nem trato nesta
Casa de política extremada c parti-
daria ou dc separação r não divido
o Conselho porque não sei dividir
companheiros e. tanto assim, que é
de liontem a luta «para a escolha
do senador que devia oecupar a
vaga do seu saudoso chefe c, nin-
gueiu sc sentiu ainda nnclindradó
com a minha attitude.'•Portanto, mantém o seu requeri-
nicnllo Ide adiamento da. discussão
do «projecto por julgal-o impresciu-
divel ao estalo meticuloso c «le-
talhado que pretende fazer sobre
um assumpto que 

* considera da
mais alta importância.

O SR; OLIVEIRA ALO.MNTARA
.pede a palavra.

O SR. PRESIDENTE:— Tem
a palavra o Intendente Sr. Olivei-
ra «Alcântara.

O SR. OLIVEIRA «ALCÂNTARA
diz que, embora esteja de ca-

bellos brancos, ainda não dobrou a
serra, como alguns collegas, que,
só «por isso, devem ser calmos e
priidcntcs.

Não significando os seus cabcl-
los brancos avanço de edade, pa-
rece que, mais «depressa, se encon-
traria justificativa a uma incorre-
cão ou violência dc expressões
que empregasse, do que _ para
áqiiellas «tue, ha «poucos minutos,
foram usadas pelo seu nobre col-
lega Sr. Ozorio de Almeida.

O Sr. Osório de Almeida :—V. Ex.
pediu a palavra «para encaminhar a

i--nVm 1—rrr—mmm-m'
ii _¦_____•

'- "''víStP

oc esclarecimentos que «ie-.fossei»
pcdH6r ¦'" '•¦•'¦ •

(Trocam-se apartes).
O SR. CAMPOS SOBRINHO

—J. dizia que nãó acredita que o
Sr. Albcrico de Moraes-pretendes-
se melindrar as Coniinissões que
deram parecer.,, ;• ''_;:¦¦

O Sr. Albcrico de Moraes: —
E eu já affirmei a V. Ex. que
nunca esteve isso no meu propo-
sito. ..;.

O SR. CAMPOS ' SOBRINHO
...e, se o que o seu collega de-
seja é ter mais algum tempo para
estudar melhor o. assitmplo, isso
pôde, talvez, conseguir, obtendo
do Sr. rresiderite «a demora, de
alguns dias, na designação do pro-
jecto para a ordem dos. .trabalhos
do: Conselho. Ha mesmff o: inter-
regno regimental entre d i" e 2* 1 Companhia
discussão, interregno esse-que não 1 os ftifiiKós
está muito longe do,adiamento pc-1 

"6 
_" _, _ .lt,(llal d__ Com.

dido pelo Sr.. Albcrico de-Moraes. | -j^1.
Assim, quando, cm segundo turno | 

'"_.__ .^j „ ,,_,,,.,_,, Reçrcscido 011

dia e sobrando tempo, concederei
a palavra a q«ialqucr Sr. Intendefl1
tc que dílla queira fazcTtiso.

O SIR;.A._BERilCO -ÜE 'MORAES'
— Diz que, tendo sido approvado
em 1" discussão o projecto n, 7a,
deste anno, vem apresentar um
requerimento de informações que
vae lêr (Lê)\

Vem á mesa, é lido, posto cm"
-KAOJddc 'ainqsp uijs 'a ogssnosip
do o. seguinte

ItlíQUliRIMIiXTO"Rcqueiro- que, por intermédio
da Mesa, o Prefeito informe:

a) qual a sómma recebida pela
Prefeitura rcsullaiile da quota dc
10 "i° sobre os lucros líquidos
realizados, a que se'refere a clau-
síria vigésima do contrato de 13
de Novembro de 1S9-, com a

Tfcicpítbnjcai duraniis
annos

projecto, terá o seu illustre col-
ega, Sr. Albcrico de Moraes, op-

portmiidadc do honrar o debate
eom as luzea da. sua esclarecida
opinião. Por estas razões, que aca-
ba de éxpcinlér, não pôde dar o
seu voto ao requerimento de S.
Ex. e está convencido de que dei-
xa perfeitamente justificada a -sua
eondueta.

Era o que tinha a. dlfccç (.Uiíi/tf
bem, muito bem).

O SR. RODRIGUES ALVES—
pede a palavra para encaminhar a
votação

diminuído tia diffcrcnça entre o
activO e passivo;

rf) qual o valor do acervo da
Conipanhia.
. Sala das Sessões, 26 de Outu-
bro de íoid-
— Albcrico dc M:iees."

O SR; MENDES TAVARES —
pede a pulavra para uma- expHca*
cão PC-saoãl;

O 9«. PRESIDENTE: — Tem
a píi.avra o Intendente Sr. Men-
des Tavares.

O SR MENDES TAVARES
Ó SK. PRESIUENTE:-Tem: Cí'''"-* ««•-• àirplicácio pessoal)

a palavra o Intendente Sr. Rodri-' _.'"• *l«*>i h.1 pouco, quando orava
mies «\lvcs. . r' Campos Sobrinho, teve; e

OÉLHOISDIEO
• €S.iRTISMO

ver,
car-
não

1M«S

votação; entretanto parece que« 
está dando uma explicação pessoal. Moraes, porque o

O Sr, Mendes Tavares:—E' que projecto- cm debati

í-fU1
O SR." RODRIGUES ALVES-;-

(tare encaminhar a votação) diz
ser perfeitamente cabível neste
momento; o encaminhamento da
votação que. está "coV.tplctamcnte

ilesoncaliiinhada. Não jiligi* razoa-
vel o rciiuerimento de ¦ adiameiito
da discussão apresentado pelo seu
illustre colhia Si. Alberico de

assumpto do
esteve ionçto

o assumpto perfeitamonte peln 1 emuntes ua Miia, que -c

pratica que «tem destas questões,
não conseguiu formar opinião
definitiva. Pois bem, a Commis-
são dc Justiça, em virtude dc
substituição temporal ,a (lasse col-
lega, por motivo de moleí.iia Çtúetodos lamentam, em poucos d:ai_:

o projecto, que é_ inclui-
<b na ordem- dos trauaibos. 1
deixa-se de attender ar. pedido
mais natural possível que um 1!-
Insiro Intendente julga indispen-
savel para poder confrontar as
novas cláusulas do projecto com
o contrato anligo, examinando-.'*
detidamente e não collocando-ai
siinplesmcníe umas defronte çtns
outras, sem. procurar as razões
do pedido e da concessão.

Não comprelicndc que sc quei-
ra negar esse adiamento, pois
ninguém tal pôde negar desde que
seja allcgada a necessidade dc cs-
tudo especial.

O sr. Oliveira Alcântara^ — y.
Ex. já negou.

O SR. OZORIO 'UXE ALMEI-
\y\ _ «0 Sr. Oliveira «Alcântara
leva tffJos os dias a repisar ¦ um
Cacto pelo qual o orador não pre-
cisa justifienr-sc, porquanto elle
não provocou protesto dc nenhum
Intendente na oceasião cm que.-- ----. ,
foi levado a cffeito. '«ente, me -.iiisnrnin *;•«•* "^'^

O sr. Mendes Tavares dá um- vras, porquanto, sc o Sr.vMcndc?-,
hnr,.;„ Tavares se arrogou o papel dc

{)'SR. OZORIO DE ALM.EI-1 leader, declarando que, tem dirv

DA - Se houve protesto «lo Sr. I ttido os trabalhos internos do

nao ar-
receia dessas ameaças com que
tentam dcsvtal-o do dever a cum-
Pfir.

Era o que. tinha a dizer (muito
bem, muito bem).

O SR. MENDES DE "MORAES
— pede a palavrnpara encaminhar
a votação.

O Slí. PR 10S1 DENTE:—Tem
a palavra para cncnminlhar a vo-
taçio, o Intendente vir. "«.Ibérico
de Moraes.

O SR". AUBERÍOO ©E MORA*-
E5: — Como fiz 110 meu disctir*
so anterior, devo- scicntiiflcar ao
Cònsèlilio que o orador que me
precedeu ila tribuna usou da pala-
vra pelo espaço de oito minii-
tos...

O sr. Mendes Tavares: — O
Regimento não limita tempo para
qualquer orador encaminhar a

j votação.
O _R': A1L1BBRHOO DE MORA-

ES: — Só quero para mini a
mesma tolerância.

'Extranhoti o sr. Mendes lava-
res, 110 seu discurso, que, tendo
eu de apresentar um requerimen-
10 da natureza do «iiií> está em
debate, não fosse procurar o be-
neplacituni de S. «Ex. i-Mãior es-
tranhésa, devo dizer, Sr Presi-

Oliveira Alcântara, o Sr. Mendes
Tavares não o secundou naquclla
oceasião. portanto, não deve nem
pôde agora pretender descobrir
incolicrencia na altitude do presi-
dente dc então.

Se o Sr. Oliveira _ Alcântara
continua como a menina que s«.>
sábia dançar junto á comniodiij
arrisca-se — o que. aliás só lhe
deve causar satisfação, a nao mc-
recer a attenção do orador para
os seus apartes. ,,-¦••

O decoro do Conselho iMunici-
pai impõe que sfria approvado o
requerimento do Sr. Albcrico de
«Moraes, pois. pelo menos, deve-
se aqui ter o pmiklònor dc apa-
reatar imparcialidade:

E' questão de decoro, repete,
pois, não aniec:pa sua .oniniíío
sobre o projecto, nem esla decla-
raiiilo a maneira por que vai vo-1
tar. Acha. porém, recusar apnro-

fica

- Tem
Albc-

11.10

inha

Tem
vo-

«RIBEIRO (¦'.)_:
á tribuna jusli-
pois e-=tá collo-
Cãribidis c

por um ou
tem

vacão ao rçançnmcnto
bem a esla Assembléa. _

Era o que tinün a dizer.
O SR. LEITE RIBEIRO

Pede a^ palavr.1 para encam

O SR. RRESIDENjTE: —
.- «palavra para cncnnvinbar a
tacão o Intendente Sr. Leite Ri
'C0°'S'R. 

LEITE
D'z rp.ie vem

ficar o seu voto,
cado cri Scylla e
de se pronunciar
lado

Sr encarasse .1 que?
! lado da colicrcncia, dever
I contra o reonerimento do Sr. "M-
I bericò de Moraes porque, intiu-
1 meras vezes, tem feito requeri;

menlo.- de informações para riu-
ci«lr«r o seu espirito cm qucstoei
tão importantes como a do pro
jcelo 11. r- àáüi anno. c o
selhò. quasi sj-sícmatiramcnle.

nsndo l-ies nrovidcncias.
O Sr: Albcrico de Moraes

Dá uni aparte. .
O SR. LEITE RIBEIRO

Mas, como deseja favoreci
c qualquer collega que
o mais completo
matéria para

gido . ,,
Conselho, eu nunca proclamei b.
Ex. investido de taes funeções.
uciii particularmente, nòm_ por
meio de uma eleição legal. V.' cri'-
to. c isso dcclãroi por toda a par-1
ie, que sou amigo devotado dei
¦S. lExi, que aprecio o seu talou-1
lo aprimorado, que ; remlo home-!
iiagem ás suas qualidades de ca-
vallieifismo e sinceridade, mas.
entre isso c considcral-o meu ha-
der, vai grande diffcrcnça. Nes-
Ia assembléa, durante o tempo
dos mandatos que tetílio exerci-
do, não houve s.i?raçã«.i de'/ca-
ilers. Mesmo porque, cm política.
só tive uni leader a quem coube-
c:a com prazer, porciuc nelle sem-
pre reeniilieci qualidades moraes
e intclleotiineíj que, nlliadas á
grande experiência da vida. " tor-
liavam credor do maior respeito,
do máximo acatamento — era o
saudoso Senador Dr. Augusto de
Vasconcellos. nue tanta, falta tem
feito aos interessei "itaes deste
Distrielo.

Depoi.i <!o ifállecimciito desse
venerando chefe o reorganizado o
partido que por elle e''«i dir-igidòi

V. Ex. ainda está com o gosto do
cachimbo.

O Sil. OUVI-IUA Al.C.V.TAKA —
esfá estabelecendo as premissas; a
conclusão virá depois. Como dizia
ha pouco o Sr. Ojorio de Alniei-
da, respondendo a um aparte do
orador, declarou que não lhe daria
mais a honra de attender aos
apartes...

O Sr. Or.orio dc Almeida:—<V. Ex.
está enganado; eu não falei em"honra". iDisse que «não respon-
deria mais emquanto V. Ex. esti-
vesse batendo na mesma tecla.

O 'Slt. ÕLlVEtUA AI.CA.XTARA —
... tinha, portanto, necessidade dc
se referir a esse incidente, porque
o seu apaiitc era 11 synthcse da sua
üpüiiãò quanto á attitude assumida
pelei Sr. Ozorio de «Almeida, ulti-
mamente muito differcnte da que
tinha S. Ex. qitanWo òbcitpava a
Presidência «Ia Casa:

Diz que ha de manifestar sem-:
pre a sua opinião, som, se pre-
qccnpar com a impressão que
possa cila causar, desde que este-
ja cila apoiada na razão c 11a jus-
tiçn. Em situação mais critica dó
que a do projecto ora cm debate,
nem o Sr. Ozorio de Almeida nem
o Sr. Alberico de -Moraes quize-
ram attender á exposição do. ora'-
dor num assumpto da mais. elevada
iiriportancia c ss manifestaram,
abertamente contra um pedido de
ijliatnentó, aliás jusaiOieabilissi-
mo...

O Sr. Alberico de Moraes: —
Mas o Sr. Mendes Tavares votou
tambem contra.

O Sr. Mendes Tavares: — E eu
não neguei semelhante coisa.

O Sn. «Oi.iviiiiiA Alcântara —
... pois tanto mereceu o voto
contrario do Sr. Alberico dc Mo-
racs como do Sr. Ozorio de Al-
incida.

O Sr. Ozorio de Almeida :--V.iIvx.
apezar dos seus cabelos brancos;
continua a mostrar-sü novato.
Nessa oceasião eu era o Presiden-
te. não poclia votar.

O Sít. Uuvuiu AiC.UXT.WA —
mas o Conselho deve estar lembra-
do que a manifestação contraria
dc S. «Ex. era bem visível.

iDiz que vae votar contra o re-
qiierimcnto de adiamento, apre-
scnlado pelo seu illustre collega e
amigo Sr. Alberico de Moraes,
porque não vê motivo para esse
adiamento. Ü projecto cm debate
vae «passar por outros turnos, su-
jeitos a ihterregnos regimentaes,
dar,l:lo, assim, tempo ao Sr. Albc-
rico dc iMoracs para estudar o im-
portanto assumpto.

Era o que «tinha a dizer. (Muito
bem.)

O SR. HOXORIO P1MENTEL
~ «pele a palavra.

O SR. PRESIDENTE — Tem
a palavra o Intendente Sr. llono-
rio Pimenlel.

O SR. HOXORIO PIMENTEL
(*) — diz que, ha dias, quando
p honrado Presidente do Conselho
interpretou a disposição do 1 artigo
70 do Regimento, S. Ex. declarou
tjr.e julgava que o debate, na pri-
meirn discussão de qualquer /is-
smiipto, devia ter to.ln a amplitu-
dc, mas não negou S. Ex. aos:In-
tendentes o direito de se niniiifcs-
tarem contra ou a favor da titili;
dade de qualquer medida sujeita á
apreciação do Conselho. Ora o
orador julga dc grande utilidade o
nrojecto em discussão: e, aclian-

tcinpr/"cni estudo nas coniniiS3õcs;
devendo, portanto, o trabalho re-
sultautc desse estudo representar
a aiialyiò ponderada do mesmo
assumpto,

O Sr. Albcrico de Moraes:
Das commissões apenas, nao
Conselho.

O SR. RODRIGUES
não encontra razão no
mento do seu collega,
entretanto, a favor des;
yimciuo, por deforcncJa
pois muito lhe merece

do

«ALVES
requeri-
volando,

e reque-
pessoal,

sse mes-
mo collega- Disse,' porém, decla-
rar que nenhum motivo descobre
que possa justificar a ipllegação
de que o projecto em.dálmte cn-
volve o decoro, do 'Conselho, que
não pódc ser attingiifó- gélas in-.
simiações malévolas dos.qtie só vi- ¦
sam. desacreditar áqilé.UIs que tom |
o dever de apreciar :ns questões |
que cnlendem com Cr.-inreress pu-1
liliico. 1'cssoaiineiUe,.. não leme o j
julgamento da sua comlucta .« da !
sua actividade anfej os assúniptos :
tr.atados; nesta Casa,, porque . se
acostumou' a conduzir-se:, sempre de ,
accordo com. a sua jConsctéricia. |
Considera-se por; isso"; superior
qualquer suspeita - e -"fora do
cance da calim-iu-a. . ¦'' -

O- -SV. Leite Ribeiro ti — Apoia
do.

ai-

«fre collega. é que esta
justificando o seu pro-

outro I bnida
I Consc

admittúuló em
virtude dc seu
mentos novos
fr/i
chefe,
nador
consta
le

seu seio «
programma,

de grande
soltimiemcnitc procla

leader. o Sr.011 se.ia
Alcitido Oitr.li
que ao . meu
amigo tivesse

ibara
illustre

re

peln
votar

Con-
tem

parij'1"

sido altn-
a tar.-f,". dc dirigir, aqui no

>llo, o; membros áo novo

pretender cs-
jtciílída iristi-

Kv pútlc fi-
nunca o reco-

ledo
deseje ter

conhecimento da
còiiscienciòsamcntc

101
in-

seu
vcsteVi datado dc
kle 1915, só agora
ga do parecer que lhe
cotnmcttido, attendendo á
discutível insponranciii do as-
Vimpto. que por isso mesmo
implicava um estudo mais
apurado e attcutq desta Com-
missão."

Gomo vê o Conselho, a Commis-
são leve um anno «para estudar o
íissiuiiipto, dando seu «parecer
tle outubro. Reíjro-nic á
são de justiça, «pela qual
spondendo, com tanta
¦cia, um menibro
Obras c Viação,

O Sr. Mendes Tavares : — Nao
estou falando cumo membro da
-Coiumissão c sim como Intendente
Municipal. „ ,

O Sr. Asiircm Parlado: — Como
nbro «Ia Coiumissão dc Justiça

discussão,|
,,,,. .. 1 favoravelmente, tal.é odc-|

dc applaudir o grande ¦ '""

au

"IA Commissão dc Justiça,
tendo cm sen poder o requeri- dar 0 seu voto, está na obrigação
ãnento da "Brasilianischc Ele- uc votar a favor do requerimento
I-tricitats GescHschaft"; Con- em discussão, sem que nisso, *a
cessionária do serviço telenho-1 „ ,ncubr desconsideração as U':n-
aiico no Districto Federal, por. 'missões 

nuc elaboraram 0..parecer
representante C, A. S)'.l-! declarando que, cm

O de maio '
•«.¦ dcsobri-., Sl, . ,. 

ço das Commissões. resolvendo
rapidamente assumptos
muitos casos, qualqi» .
muito pôde prejudicar o intcus.-c

publico. (Apoiados.)
De accordo com a sua

ciicia, pois. votará pelo rrqucn
mento do Sr. A-iJ>e"co;»Ic .>„,_.„

O SR. MENDES TAVARlib
Tcde a palavra, para
a votação. .„._,'-

O SR; IMU-1SI.DENTE•.vra c. Sr. Mendes Pavarcs.
Slí. MENDES TAVARES—

I Aforo encaminhar a votação) : —
i Diz que em primeiro logar. 'em
! a estranhar a attitude injusta e
¦quasi aggressiva assumida pelo

Sr. 1" Secrctajio.
O Sr. Alberico dc Moraesj —

1 \mrrpssiva. «ábsoViitamcnte, não.
'o 

SR. MENDES TAVARES-
Altitude, com cftcito estranha-

motivo,
Sr. Mendes 'Tavares

tranliar a miisiia pr
liordinação, pois, S.
car 5C!ciilc de nuç
ulicci com.i leader.

O Sr. Osório dc Ahnciaa.: —
V. Ex.. boio. fo' chamado a «bolos.

O SR. :VLBE'RIOO DE MORA-
US; — Sempre reconheci 110 Sr.
Mendes Tavares talento «preparo
c, sobretudo fidelidade aos com
patvhoiros. Tenho
ao seu ln«lo. 011 lc
permanecer, dada
velha amizade de
dc estudos, mas, c
ide não póile a-li?
portai' cm uma siubmií
masimé tratando-se de

ilo-se rollocado ciilrc a opinião
cias honradas Commissões, que
deram parecer no referido proje-
cio, e o requerimento do Sr. Al-
berico de Moraes...

O Sr. Alberico de Moraes: —
V. Ex. deve collocar-se ' entre o
precedente c o meu pedido.

O SR. H0N0R10 PIMENTEL
... não pódc 'i:ii' o seu voto_ a esse
requerimento. Por uma deferencia
ao seu il 11
ua tribiinc
ccdimeiito

O Sr. Alberico de Moraes: —
Mas eu não «juiz lambem negar o
direito de discutirem a utilidade
do projecto. Apresentei o meu rc-
que: inicilio, allegando que o fazia

jpor não ter podido estudar o as-
Sc-' sutrjpfo em discussão.

O SR. HONOR 10 PIMENTEL
diz que, versando a primeira

discussão sobre a utilidade da ma-
teria cm debate, e. considerando o
orador que o projecto é útil, cn-
tende que não deve dar o seu vo-
to ao requerimento do il.ltjstre co'-

Alberico de Moraes, sem
seu procedimento possa
,i mais leve desconside-". Ex.

que tinha a

cm
ele-

alor,
ii'|ulo

nao
col-

O. SR. RODRIGUES ALVES
— Estava' no dêiief <1« justificar,
o seu voto íavoraveL'ap requeri-
menlo do seu collega Kr. «Alberi-
co dc Morae3, a quem não tem oi
menor desejo nem interesse ai-1
gum de desconsiderar, sem que no
emtanto a altitude do orador pos-
sa ser considerada uma maniícs-
tação política, terreno para o
qual já se procurou «.encaminhar j
esta questão; .

Era ò (|tic lhe cumpria dizer.
Consultado o Conselho, é re-

jeitado o' requerimento dc adia-
nieiilo. ' •

Continua a discussão do proje-
° 

O SR. OZORIO DE .'YIMEI-
DA pede ,1 pnlvra.

O SH. PRESIDENTE: — Icm
a palavra o Intendente br. Ozo-
rio de Alme'da.

O SU. OZORIO DE Al.MiEL
DA declara só ter tido conheci-
">=cnlo da inclusão «lo projecto
n 72. na ordeni dos trabalhos da
sessão tle hoje. ao ler pela ma-
nhã o Jornal do Commercio, pro-
curando ainda assim reunir,
apressadamente, alguns elcmcn-
los. que pudessem orientar as,
considerações nue sc encontra 110
dever de oppòr a esse projecto.

O orador faz sentir que a irs-
eussão travada sobre o trafego
e tariíação «telephonica no Club
«le Engenharia, na qual a Com-
missão de justiça baseou o pro-
jeclo, ncnfliutna relação teve com
o caso especial dn qtte eílc trata,
e adduz larga série de considera-
cies contrarias ao mesmo proje-
L:0 

SR. MEXDES TAVARES:
pede .1 palavra.

O SR. PÜRSIDKKTE: —Tem
a palvra o tntendenfe Sr. Men-
des Tavares.

O SR. MENDES TAVARES
— pronuncia mn discurso rcsnnn-
dendo ás con.vderações feiias pelo
Sr. Ozorio V' Mnicidá.

O SR. LEITE RIBEIRO —
pede a «palavra.

O Si). ¦>|M.^ri>v*vT.r,'._'!...„
a. palavra o Intendente Leilc Ri-
'%°' 

SR. LEITE «RIBEIRO —
começando pnr declarar vir tra-
tar da questão pcrfunatqria-
iircntc, leimbra em .ligeiro Insto-
rico do assumpto a autorização
dada no Prefeito, em iqic. para
inodif:Cacão do contraio do servi-
ro telcphonico da Brasilianisclie
Elcktvicitats Gesellscliaft; proce-
dc á leitura «dc um discurso que,
s.ibre a ma'.cri a então em deba-
tc. pronunciou 110 Conselho, na-
quella énoca.

O SR. PRESIDENTE (h:ar
do soar o lympaiiòy. — Previno
o orn-lor de <|iie a hora rcgimen-
tal está terminada. 

'. ¦ 
.<.-,„

O SR. RODRIGtíES A-Bv.*fâS
 õcdê a palavra nida ordem.
O SR. PRESTDÈrT!.!: —Trm

o
ni

aparte, ppportiitiídadc de se refe-
rir á publicação, .110 órgão official
do Conselho «Ia petição da Cum-
panhia BrásilianLche Eleklricitals
Gescll.icliaft. .Embora não tivesse
precizado de 11111 modo positivo
que essa publicação tora feita a
rétjiícriniciito do seu illustre eollc-
ga Sr. Alberico dc Moraes, quer,
conitudo, rectiffcar a seu aparte;
Essa publicação foi feita, como
aculm de vcrificíii'i -por solicitar
ção do illustre iutendente_ Sr.
Eduardo Rnliòeiia, que, assim, a
formulou (len.Io): ?

'"O SR. EDUARDO RA-
11UE1RA — diz que, ba qua-
tenta e oito horas, recebeu uni
requerimento da flrasilianis-
che Elektríiiitats Gesellscliaft.

Essa petição lhe veiu ter ás
mãos por intermédio da Mesa,
paia que a conimissão de Jus-
tiça, de que é presidente,, in-
tcvponha o necessário parecer.

Sendo da inafor relevância o
objecto desse icquerimento,
.«obre o qual convém que sc-
jam ouvidas Iodas as opiniões,
e tendo inesmo sobre elle a
imprensa largamente se oc-
cu'|i.'nlo, lhe parece acertada a
publicação do mesmo requeri-
mcntbj para que delle todos os
inlercs.s.idos possam ter maior
e melhor conhecimento.

E pontue, além disso, se tra-
tc do serviço telcphonico, que
entende com 03 interesses de
grande-parte da pòpulriçãáT.dès-
I.a capital, requer seja o refe-
rido requerimento publicado
no órgão official do Consc-
llvo".

O orador faz a reciii'icação_ gos-
tosaiuciitc; o facto;' porém, é que
houve um intendente que reque-
reu a publicação c. feita esta,
muito tempo houve lambem para
o estudo do importante assumpto.

("*) Não
oradores.

foram revistos pelos

¦w_K>«3>-*e«-ís=«-

— 1)0 —
»
*>.?

j.t

I Correio
fi*.'
:;
$} Aoluiin-se- :í venda
S lumes:
*::

(IS VO-,'

O proiessor Lodge, da AcademiaKcal, assim se exprime na-sua ma-
gnifica obra "La Surviveuce Hu-mame :

De todos os homens do seu tem-
po foi o dr. Hodgson quem tevea maior experiência dos «phenome-
nos de mme. Piper, pois que lhesconsagrou muitos annos de vidac fez dclles, praticamente, a- suaunica occnpação.

Elle resolveu-se a isso porque,depois de um estudo preliminarreconheceu a sua grande iiupoiían-cia.
Não era um homem crédulo, —

dc facto, era francamente sceplico,
e ímiumeros foram os phenomenosapaçr-yphos que elle descobriu edivulgou.

A certos respeitos, a meuelle foi muito longe em sua
reiia# dcsiruidora:— Hodgson

acreditou cm mine. Tlionipsoii, porexemplo, e anniquilou, «para assim
dizer, cm .-«ua época, o celebre
médium "de effeitos phvsicos"Eusapia Paladino. (1) __ Uiis ohyper-sccptieismo é tniiito mais útilao dêsçhvolviincnto dessõ assumpto
do que a hyper-crediilidàdé; e
(juaiido uni tal honiem fica, depois
dc um estudo siifficieiito, decidida

e definitivamente convencido, assuas opiniões merecem uma atien*
çá,5 seria; c Iodos aquellcs que co-iihcceraiu o dr. Hodgson ihc fi-zerauí esse acolhimento.

Não quero dizer que devêssemos
ser forçados a aeceitar, nem- tam-
bem a rejeitar, factos sol. a íé
du juízos críticos feiíds sobre elles
por oiitrem; é fora de duvida, en-
tret.into, que as suas opiniões são
de uma grande importância. Por
conseguinte dou aqui estrados de
uni artigo que elle publicou nos
procacditigs, vol. NIII, 110' anuo
de 1S9&; e começo por seu resu-
mo do gênero dc indicações dadas
pelos "cominiinicantes apparenies",
sobre a maneira pela qual o pite-tiomciio lhes apparecia do lado
onde elles sc acham, indicações
das quaes, a meu ver, elle admittia
em parte a verdade. (Veja-se cn-
tretauto a pag. 200.) "As dccla-
rações dos "conimunicantes" sobre

que fe produz do lado do mundo
physico podem ser, em termos ge-
raos, resumidas como sc segue.
Nós todos temos um corpo com-
posto de cther luminifero, encer-
rado em nosso corpo «lc carne e
de sangue. As relações Jo corpo
cthcfico de mme. Piper eom o
Mundo ctlicrico- no qual os "com-
mtiiiieaiitcs" pretendem habitar, são

taes que uma reserva especial de
uma energia particular é acciinui-
lada por seu organismo; esse lhes
apparcce como unia lua.

O corpo clhcrico de mme. Piper
é tirado por elles, e seu corpo or-
ditiário mostra-se eouio uma casca

cheia dessa luz. cum a qual mui-
los. "coiiimüiiicaiiíes" podem estar
sijhiiltaneaiucnic «111 contado.

No caso de mme. Piper, essa
luz é composta de duas "massas"
principaes, unia em relação com

a cabeça, a outra com a mão e
o liraqo-. direito.

j Depois de pouco tempo a que
j está em relação com a mão é mais
brilhante do que a da cabeça.

| Se o "comniunicante" entra cm
«coutado com a liis, e tem con-
¦ sciencia dc seus pensamentos, estes
tendem a ser reproduzidos porI movimentos 110 organismo «lc mme.

I Piper. Muito poucos dentre elles
podem produzir effeitos vocàcs,
mesmo quando estão em contado
com a "luz" da cabeça, mas em
geral, todos podem produzir movi-
menlos de escripta quando estão
cm contado com ,1 "luz" da mão.

As coniiminicações dependem, em j1 cg«ia!dade de condições, da qnanti-
idade e dn intensidade dessa "luz".

Quando mme. Piper não está
bem disposta, a "luz" ' 

é mais
fraca, e as coirimunicações tèni

tendência a ser menos cohc-uma
rentes.

Ella

AS "ESTRELLAS"

Oue creaturinha» que ito u "*••

trcHa»" !...
irxigeatti, incontentaveis, sempre a

reclamar, a. impor caprichos, são um
martyrlo para um cn.prcsario, para o
dircctor de scena, para os collegas de
palco.

Quandi c da distribuição «da peça,
por. tudo fazem q;ios'ão: pelo papel,
«pie está aquém dos seus méritos; pe-
Ias toitettcs exigidas pelo caracter do
perspnagcir, ora por serem pouco ele-
gautes, ora por serem sem vista; por
terem do dialogar com uma collega de
categoria inferior ou dcsaffecta sua;
pela pouca permanência cm scena; pela
caracterização do typo que representam
e que a desíigurain; por uma série in-
fhidaycl de íutilidades, cm resumo.

Se a "esírella" catão é guindada á
tamanha altura somente pela rrotecçát

do empresário, do director da cotupa-
nhia, do meltcur eu scéne (deixem
passar o francezismo, pois sem unia
phrase drssas, qualquer nota tlicatral
não tem importância), a coisa se Urna
muito peior.

A' menor óbsc«rva«;3o, a "grande"
artista explode, numa torrente irrepri-

mivc'1 de doestos. I.«so quando não vão
ate á ameaça..

Quanto maior i n numero de "os-

trcllas" muna comiiaiiliia, tanto maitr
é a inferueira para todos.

As disputai de papeis entro cilas
assume as proporções de uma luta ter-
rlvd.

— A. quer a distribuição do papel
oii papei! de D., porque elles têm
mais vida, düo margem á ostentação
de vestuários dc mais ctieilo, (lese-
nliani um typo mais gracioso, repro-
duzem uni porsonag-m que palpita mais
r.a acção dramática e se íiianfeiu mais
«empo perante o publico,

lí' vui trabalho insano para conci-
liar os «lescjos desse pessoal, sempre
irritado, invariavelmente incontciúado;
insatisfeito a Ioda bota,

As "enredas"!...
Que nianyrio para o empresário,

para o d.rcctor de seena, para os col-
legas ™e palco!

li para o publico, aliim. que muitas
vezes vê papeis sacrificados pela sua
mi distribuição, sem attenção ao ca-
racter de cada artista, conseqüência
deplorável da luta em que contendem
as ''«eslrellas"...

I|! * Ü
PRIMEIRAS
"EVA", NO REPUBLICA

A conipanhia Caramba-Scognamiglio
levará á scena do Hcpublica, logo, á
noite, a opereta Uva, unia das maiores
novidades da afamada companhia.

Com a Eva houve, nesta capital, uin
facto interessante, sobremodo lisongei-
ro para a companhia «pie v3c fazenda VarJ_g
encher todas as noites o grando thca-
tro da ..venida Comes Freire. A apre-
ciada opereta 'de I.cliar foi trazida, cm
primeira mão, á esta capital, por uma
companhia infantil, tendo desagrada-
do em toda a linha. Pouco tempo dc-
pois, estreou, numa loiirure, no I,y-
rico, ti companhia Caramba designan-

dn, a sua direcçao, para registrar a
estréa, a alludida opereta que, corj-
traiiamcntc ao que « esperava, obte-
ve ruidosc sueceíso, tão soberba foi a
montagem apresentada c a interpreta-
ção dos artistas.

l)cve-s-' á companhia Caramba, por-
tanto, a popularidad- da grande ope-
reta.

Feita a referencia acima, nada mais
precisamos dizer, para que o publico
possa julgar do cffeito produzido pela
opereta Eva, na companhia «* '•-

Essa opereta marcará
cilréa de Ivanisi, artista

ttomcwU.

constitue os aca tro primeiro*^fus,
actog do maravilhoso programma,seguir o publico poderá deliciar-»*
com ura film de flagrante actualida*.
det que, eom ó deuomtt.açãò «de "Ao»'
alliados"» rcprc£euta os novos enge*1
nhos do guerra taes como: o «canhão^-
do 'ioo m|m, o de 240 tnjin c o íor«"
midavel 420, todo* ainda em plena
actividade. ,

•
No grande prógrattuna (iní o p*

pular cinema Pathc tara exlnhir Tioje?
n^parcecm juntas, as iiii-pòrtmitfssi*
mas fabricas Fox-Kilius e Páthô Fré«
ró3, e duas artistas -siihüme.-; Ko»
bimie e June Capríce. Kstã cltima
nrtiiíia, apeóir dç eílrcante, sutrgff
num trabalho valioso que o publico
saberá julgar. «Os grandes fíhhs sío:
.".Choque mortal" e "A Joven da»
itiontanlias", cm 5 actos, cada tnria
dc enredo-; emocionantes- O Vàúxè
tem liara hoje, portanto, uni suniptiifr-i•so programma, dividido e:;i dez actos
sòrprchendcnttís.

O cartaz do cinema
xado para ;<.-> exibições
dc subida importância";
tam a os e 10» aventura
le*trabãílio que honra
phía -
lindos
do" e

Avenida; fi*
de liojc, á
I)eil« K-.11.

1 do brÜlian-*
eu e.i..-.v...,..i-"Os piratas Süciaes", com os''O mitlionario dcsapparccii"DesmnscnrniKio ttm ve.tiiaeo".

Quer um quer otatro episódio do fii"
inosò drama da fábrica D'Luxo, me"
tecem a attenção do publico. Kuccr-
rando esse custoso programma; será
CJfSbiiIo mais nm grande drama dc
uominüdo — "A batalha silenciosa*

*
O "Capitão Neiro", ti o einocio-

naute film que, uo popular Cinema
Ideal, forma boje a primeira «parle
do programma-, l>i/-sc que esse ex*
traord|riirio trabalho é superior ti,"Zigomar" e *' Protéa", grandes dra*
mas que deixaram mareadas o*s snas
ópocã».'" Drama itnáainó.b, '*U Cái
pitão Xegro" está dividido em seis
longas partes, todas sobremodo cner.
yantes. A seguir, o Ideal, fará pro-
jçctar o iilm dramático — "Saerí-fi-
eio de esposa'^ constante de cinc*
partes dramáticas, da Kox-Kilms.

=;¦
O cartaz do popular cinema íris-

está hoje repleto de emoção. "A cul*
pa allieia", é um bello romance em
que tem traibalho importajttissiínò
l-raneirca llertini, nome sobejamente
coríhccido que, -por isso mesmo, dis-
pensa q-aaesquer referencias, que po-
deriam scr acoimailas de superlluac.
Constitue a segunda parte do «pro.
gramma, o drama "Os carreteis <J«
fios- de ouro", o mau lindo trabalho
da grande fabrica Gaiimoiit,

:i
A nove! c popular casa dc diver*

süos do aristocrático bairro dc Copa-
eabana, — o cinema Americano, tem
para hoje um programma cheio de
novidades ficnsacionat^. A envpréíi.
Palmeira; no aían de, cada vez mai^,
altrair a sêlecta concorrência das fá;
mi lias residentes íia localidade, farí
cxbibir lhoje. o film <— 

"Loucuras
da mõcidaífe'', «prodigiosa concepção
artística da fabrica Fox-_.Fii.ms, eni
que interpreta o notável pape' dc pró'-
tagonista, o meritoso artista (ienrge
WaLsh, em 6 actos, e mais dois im-
pár^intcü traUtllij' cincilRitogiliplil'
cos americanos, quer. certamente, ai
cançãrflo absoluto exilo.

Cnranib3.
tahibcin a
de grande

10 Marquez de Faye!!8)líílI"-or^,,drroi,=»,, v ¦¦¦»»j«-<--. «v _jw.i«.j^||ia uma _cn_jcnola .-, mcohorencia;
1'or (júnii'il de Xcrvúl '.}'

O íãmii encarnadoS
POP Hi'ii!'.v Miir-çci1

Um casamento na

com-
clara-

!•: 1*01'

épcca do terror,
Por Mlrocoiird

LÁZARO,
Don .íiicinllio O. Picou

I DUAS OOPIIÃS,
§ Pnr Miottc Mnrlo

PEOOO E THEHE2A
ii Por Mareei Próvosfc

IpaoliÉRiiig
j5 Por Jlurn Stario

AravEi»'"• ?
•3•J. Por Salviulor Purina

Odio IrrecoRGlliavel,
_'•
JS Por Carlos 51. Ocantos

Servidão 8 brio na

mesmo quiuuio se trata de
iiiitnicaiitcs" exprimindo'
mente chi outras condições.

«l'ju todos ou casos, o facto de
entrar cm coutado com rsírt luz
tende a produzir contusão; se o

| contítcio é muito prolongado, ou
j se a luz sc. torna muito fraca, a
I consciência do coiumunicante pode

dcsíipparecòr completamente'.
Além disso, as emoções causa-

das pela presença de amigos in-
camados, as principaes idéas que
o ptcoccuparatn quando elle pro-
prio estava incarnailo, o desejo de
aconselhar c dc consolar os seus
outras amigos vivos ou seus pa-
rentes, ele, apresentam-se no cs-
pirito do comniunicaiiie; o cônsul-
tante começa a fazer perguntas,
sobre assumptos t|iic não têm nc-
nliuina relação com o que o co_m-
nuiuicante lem na consciência;
esle ultimo torna-se cada vez mais
desorientado, 'cada vez mais "co-

matoso", perde a sua influencia
solire a "luz" e é ainda levado
sem orientação para v«-''ar, talvez

.lamente, c recomeçar uma
encia semelhante (p. -l»o

D." (=)
Oscar (l'Arsoiinel..,'

NO"O TOREAUOK
PALACE

A eoiupauiiia Vitale dará hoje, no
Paiacc-Tlièafre, cm unica representa-
ção, a opereta O Torcador, em que
Ítalo ltcrtini tem uma das suas mclho.
res crcaçncs. No papel que lhe está
affcclo tem o applaudido artista ila-
liano margem para pôr cm prova, uma
vez mais, os seus dotes do valioso
cômico. Além desse artista, apparcce-
rão, cm outros papjis dc importância,
Pina Gioana c Ciulicta Ccsti.

A encarecer o valor do espectaculo
de hoje, da companhia Vitale, ha ain-
da a montagem «dada á linda opereta,
que o nosso publico não se cansa de
applaudir em todas ns oceasiões que a
assiste.

li' li;i'.o, portanto, demite de tan-
attractivos, presumir-se que o Pã-

No próximo dia ^ do novembro, su.
hirá á scena do llicalro Carlos Gomes
ii revista "O 31". clit recita organiza-
Üit pelo actor Carlos í.c.il. uma das
briucipaea figuras tia emupanhia dc
l;den.'l'li_tru, de Lisboa, presenti;.
monte nesse tlicatro. Do vários papois
Ua popular revista, tornarão onta João
Silva. Henrique Alves. Kli/a Hálitos.
Margarida vclloso. Mornc* e a sra,
ttértlio liar011, o outros artistas, além
tio homenageado- iiue iitlórpretara •

papel de "O 17". e t*.ir-i uma- con-
fo.-encín, sobre assumpto de _ran'dè
actualidndet-^ Um grupo de artistas, d.is inais
conhecidos da nossa ptãlca- cogita da
organizáçito de*um grande festival» cm
homenagem á A Lanterna, jornal que,
sob a direcçao do deputado Costa
Rego, será dado á luz da publicidade
hoje, h noite,

t^ A companhia dramática Adeliiia
Abràncltes; ipie se achava no Uio Giau_

,lc do Sul; embavcoii hontem para Hão
Paul» onde darã unia série dc es-
[.eclaenlos no S. Jeíé. antes de vir

áo ltio, «devendo aqui oecupar o
1'licnix.-? l-ijtá marrada para nmanliS, no
tlleatro S. José. a frcmiére da re-
vista A redra solta, nuc já fez grande
suecesso nesta capital.

+ l_rancisca Hriizào c Leonardo dí
Souza estão concluindo um vasto rr-
nertorio de diicttos. devendo seguir
Sara o Üstailo (In Kio Grande .do bul.

brevemente om totirncc.*^> V;n adeantados no lícerein, 03
ensaios da peça Sinwtie, dc Ilenry

Uricux, na qual fará o panol de pro.
iagottict.i a sra Crcinllda de Oliveira.

•^ A companhia Vitale nniuincia,
para amanhã, a premiéri da o|iereia
Fdnfan ta tiilipe, ha limito tempo afa».

tada dos nossos palcos.
Brevemente, tambem será levada i

scena «lo Faliice-Theatre a festejada
opereta Chàmpagnc-Cliib.

 ¦)<«¦»» r«

tos
lace-Thcalre fique
espectacuio dc hoje.

cunha, com

* *
CARTAZ DO DIA

Theatros

I íi

(il Nota. do dr. Maxwell. —¦
A opinião do dr. Hodqson não foi
acceita pelos cxperimcnladores do
continente, nem pelo sr. O. I.odgc,
creio eu. .

(2) Compnrae com ¦ Stainton
Moses: Spirii Tcatchings, I.ight.
i?qa, 1S0.1 (Rêcords, etc.): Ligbt
iSe>6 e sog. — As indicações da-
das por llodp-sort concordam com
as do sr. Mpses, dc Allan
dec, etc.

—-~i'

a palavra

estado semprt
aliás pretendo
ainda inais a

compa i'he!r'os
sta solidáricdii-
oinVantcnHc: |'ni-

são passiva.
um assum-

pio que
tenções,
claiitentc :
c.palíitiiilc
rlnmohie ('

precisa a mn-iqr
porquanto. affc«

das
Sa dire-

interesses da Muni-
ios rio publico, nola-
coninicrcio dcsla ca-

a 14
Coiiimis-

intoicran-i
Coiun>issãÒ de

pitai,
que, em | Soo

demora' conto /,«.
• c ;,',•

consc;-
rrqüeri-
Moraes,

ARliS-r
encaminhar

— Tcni
a pai

O

estou prompto

'Ií

prestar qualquer j
esclerecimcnto a \". Ex.

«O Sn. Ai.tiisníco pr, Motur.s : ._—|
OpiJortuhamcnte acecitarei o oftc
recimento do illustre collega Sr
lAzurcir. Furtado, for cmquaiitp
trato apenas da iuipilgmação fctta i . •
»o meu rcaucriiiiento. I to

«A Commissão d«
para dim' "aue eslava dc^ accõr
cora o parecer da Commissão dc
J;:sli;a", levou seis dias, de 1.; a
j.o dc outubro; não í demais, por-
lauto, que um Intendente, que não
ias «parte dessa Coiumissão, e quer,
iscíe ji, julgar da utilidade «lo

ei..
O V. Ex

"AUUS--

ctípa ess
expressa
não 'liouv
vasse a esse
tanto, ou

logar

11 agido
, não oc-
dclocnção

acl

'> 
Coíiíolh

por (ic:e
«s «pares, parque

algum ii.i- o ic-
pus*o. sendo, por-

sffirmacão d

peio menu*., i""-' ---«""". - 1 prepararlo pro)ccto em discus- contrritó

interesses
o

S.
inhado attt-

';' ' ¦•¦¦¦- "a° 
publico,

Sr. Albcrico dc Morae
nbavcl c, antes, a i

O SR. MENDES T/V
apresentando um requerimen- p

que sc não baseia
Obras, apenas plálisivel ulguma.
¦<n dc accôrdó sua resolução ::•¦-""

os st
• , .... 1 1 : 1. . - . i ' "

tudo 1 reouerlmenio.
«Appella ti:

?,- Moraes: —• ciue. embora

Ex. — de ter
tude do orador.

Em relação ao requerimento
verbal que fiz pedindo o aba-
menlo da discussão do projecto
pelo prazo insignificante d..* ires
dias elle representa um lesto
da mais honesta justiça, mesmo
porque não lia justiça sem hones-
lidado, pois S. Ex', leve o tempo
necessário de estudar a questão,
teve f. longos dias. se c que nao
estudou cm companhia ;!oi t.cu-
1 ros da Commissão i\« J.tisí'ca °

agora quer obstar nu; o numil-
ile orador 'tcnlia o pequeno prazo ,
que solicita para ex.inrn
projecto dc tanta
que. por isso mesmo,
scr votado com tanta sotfrcí
''ir'"' . 11

Assim, nao appell
rrclÍRÍoharioR,

collcgas qtt1

um
r-le :i".Cia

len:in eleve

para os meus'amrllo 
para todos

.-.fíirmem se não

cm razão
sem que dessa «

prevenido ! co

. , i^SÚ&l Tnàm$\\t mãi*^•— "'--' '¦ -
¦ í ",i', -i„ís cuidadoso estudo refluer!i..c...". ,. ..elaborado após "-«» lA-roellã innAcm para aqu-Hcs

do nssuiniitn. -que. embora dlsccntindo de opi-
O Sr., Aluei>ea ««« Morai*. | _'.;_:_ ^rtl^Ans oois tem sempre

lega Sr.
que este
significai
rarão . ,r -.

Era o que tinha a dizer. (Muito
''"ri1 

SR. CAMPOS SOBRINHO
— pede a palavra.

O Slt. lUU«"!SlU.BXr.K:—Tem
a palavra o lutendcme Sr. tam-
pc.s Sobrinho. „ r.,..,,^

U SR. CAMPOS SOBRINHO
._ du que. se bem sc recorda,
nunca viu na primeira discussão
de uni projecto ser apresentado
11:11 requerimento de adiamento,
com praso tão lonso como o re-
querido agora pelo Sr. Alberico de
Moraes.

O Sr. Alberico de Moraes: —
IV um direito que tenho. Já de-
ciarei, mesmo, que precisava desse
pras.o, pelo menos, para estudar "

assumpto
são. „. | debate,

O Sr, Mendes Tavares —• Quan-I
do entrou a petição da Companhia '
a requerimento
estou bem certo se foi mesmo
Sr. Alberico dc Morais, .foram pu-' g^-
blicailos não só essa petição; como'
todos os papeis que a instruíam.

O Sr. Alberico dc Moraes: ¦-¦
Acho que V. Ex. está enganado,
que não fui eu. Não mc lembro
desse faclo.

O Sr. Mendes Tavares: - .,
affirmei que tosse \. c.\.

(Trocain-se vários apaiies'.
O SR. CAMPOS SOBRINHO

— não quer negar o direito que
siste ao seu illustre co
Mberico de Moraes, mas esta tam
bem 110 direito de mann
sua opinião.

Não acha motivo para se
a primeira discussão do projecto

debate. Não pode acreditai:
o sen illustre collega preten-

o melindrar as Commissócs.
O Sr. Alberico de Moraes: —

Nunca esteve no meu «propósito
melindrar qualquer collega

.rei que precisava (le ai
Ipara estudar a matéria.
« O SV. Mendes Tavares ¦

um aparte,
i O Sr. Asarem

me promplifiquei
! gr. Alberico dc

oi'rfíiii) — requer proro-
ordem, por mais trinta

_Ío o Conr.clhd, «' ap-
o rfnuértrpítitfl verbnV.

5>-;j7.'.ifi!«-v'.'«.-. — 
ò Sr. I.cmc Ribeiro para

n 5."' d;scu«-so.

Rnilnfcmcs A!«"i
O SR. P.ODRIGL'1'S ATA"!

- (pela
rrarão da
minutos.

Cqimill
prova In

O STÍ.
a pnlvra
continuai'

o sr. UE-rfjfi «RirKino
Contiu «ando. agradece a seu col
lera Sr Rodrigues Vives e a todo
o 

"Conselho 
a proroiraçã_o e. termi-

na ,'«s suas considerações.
O SR. AI.HKn-.C.) D.E MORA-

]*< — prdé a nalrtv.i-n.o sií. pjuosipvwrii;:—"em
a palavra o intendente Sr. Alberi-
cn lc Moraes. , ,..•Si* M."K::íCO DE MORAES
_ diz que o conselho, pela sober
rania do seu numero, não çiitiz
conceder o adiamento de Ires dias,
requerido pelo orador, embora
houvesse csie allegado que nao ti-
vera tempo dc estudar convemen
leniente o assumpto, c assim,

para, cotttroutando
nciuai com o projecto cm
poder defender os alias ;

se relacionam com j
impto — os interesses do.

da Municipalidade, e oa ;
pila Companhia requerente, j~n tivesse podido fazer |
confronto, nias reconhecendo |
iiidadc do projecto r.m discu"
vem declarar que votara a

Msmorlas da duas
Jovens ossadas,
PO!' Tf. dc UltlZllC

01 CASO ESüOhO-
1'nr lf. 1I0 lial/nc

•^iliilvsttsifÉR
ni- Lí* f

Vov A. E. Vi. '«rausoi

P03 M AÜFiNETE

i•r> 1

I Massa de Tomate-- i

Kar-

a da
Gonsc

me-
lor O

Çonuianhln, Mamifactora de
vas Alimentícias.

,%.
_t AIDEAt
1 Movais e tapeçarias
h RUA S. josn'
g Teleph. 532-í; Central1

m ESI PÍjOIUANOnOIiTS

CARLOS GOMES — "O
(revista). A's 7 .1Í4 e 9 3.4. „„

PAI.AC1C-TIIKATRR —, "O
ícador" (opereta). A's s.iit..„

RECREIO — "O Canário"
media". A's 7 í|4 e «13Í-1.

UEPUHLICA — "Eva" (opereta).

S. ÍÓSE' — "O 1'istol.io" e "O

Cáriníbnmha" (btirleUls). A's 7, 8 e
1Í4 e 10 il*. ,

AMERICANO — "Loucuras dn
mocidade" (drama) e mais dois films
aincricnuos.

AVENIDA —"Os piratas
_ 2 episódios  (drama) «
talha <ilrnciosa" (drama).

CINE-JPALAIS — "A mulher do
Cláudio" (drama); "Aos aluados
(do natural. „

IDEAL  "O capitão negro c
"Sacrifício de esposa'-' (dramas)..

IR1S — "A culpa alheia" (dra.
ma) e "Os carreteis dc dos dc ocro
(drama). . ., ,, s

ODEON — "A corsária" (drama).
PATHE'  "Choque mortal" e

"Aviovcn das montanhas" (dramas).
Si * slí

amor'

To.

(co-

eociacs"A ba-

Cinema Americano
(COPACABANA)

HOJE — Mais 11:11 suecesso, mais
um programma magestoso, merecendo
especial menção, n arrebatadora co-
media dramática "Loucuras «In mo*
cidade", da Eox-Füm, cm <"> actos
sorprehcndentes, além deste film «la-
remos mais um drama e uma come-

Amanhã "A lülha do Clrcu", 11"
e 12» séries. Quarta-feira "Primeiro
e ultimo heijo", verdadeira ioia çir.c-
matographica, cm 7 actos. Quinta-
feira, o grandioso (uni sacro - V ida,
Paixão e Morte do Christo', cm 5
acloa maravilhoso:»,

RECLAMOS
Theatros

A .
Lisboa
nlisqiuio
em cujo

lipànhia
contínua

do lidcn-Tlicatro. de
representar, com

revista "O Amor",
desempenho tomam farta to-

lll'

KPnv ,T. T. de Sniiit-Germaiu?

í:úiUn:-_^j_iii^g}j_|i

Om inspeotO)' ilo imnosl.o
fonsiiiiio processado

Florianópolis, jo IA. ..... — De-
vido a denuncia do negociante
Cnrreirão, foi instaurado processo
contra -Mario VVerncck de Castro,
inspectòr do imposto de consumo.

t. Ci.in
llaron que, á

?:? iíiüití

Vpv C

£ hihíii

vios >f. Ocantos

| O GOMIO OE LIAO |
J'oi« iriiro Mario !•

Quem qiiizer
rimas novidades
uáüria, agente

lêr sempre as ul
•c só na cisa Drai
geral da ATI.AN-

TIDA.
78, Rt

>.' Por

um
i a u

Stciirtlial (líenriiiiie ."
llezle) ti

•c_c;£'?>rr*>síCí!'Sí'«*:tr3SC5*~*';;
• i-r.KÇOS .•VVUT/SOS — Xaij
"í"Ò«pltnl: Volumes liroclia-||
ídos, 2!?: eiiriidcriiatlos em«*

fj. I SÍpercnlina, Sr}; eom encti-%

¦;,:h-i,.!.i

turno, aguar-
nppbrtuna para
sumpto, r«s con-
parecerem no-

as-

-;.-,
a;!: ar

em
nuc
dess

vor. neste «prinicii
ibndo a oceasião

1 Idúütr, sobre o •'
ideraçücs que 'lb

cessarias.
Era o que tinba a dizer.

bem: muito bem.)
Ninsrúem mais pedindo a

. |vra. é encerrada a discussão..
?osto a votos, é o proiec-o

provado, por maioria
adoptado para
Sii6 

SR- TIO DUTRA -• -e."
n.-.lav-. pela ordem

(es- ?.'i

assar

dcriinefio de amador
ípoeialV, -ISOftO. ri
:; Xo Interior: Voliimcs||
_íii'orliados, 2$500; onça-?"

-,. I ?••deriindos cm piircnlinnvjl
K'1" \'i'iti^500; eom ciiee.dernnçiio.J

Kdo amador (especial) ,|i
K 4S500. SÜ
•'; Instrucções jiara assi-,»
••srnitturns vide uniliorõsj]
|{aiiteriores. Vendem-se col-Sj
-íleeções a preços reduzidos.,;

pala-

ap-
absoluta, e

, 2" discus-

de a '

,\ GONÇALVES DIAS,78
Entre Ouvidor c Rosário

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova dirceção
 Apoücmos pn-a r.00 pc:;r.oas
quo mais ccnvC-m aos pastace.ros

do interior -- Prero.::
Quartos com pensüo ;3 e 8S000.

diários, Quar-cs rt:ii pensão
A? e íSo^o diaries.

Praça da Republica eo7 — Eio dc
lancirb. Em frente ao Campo^dc
Sarit'Anna e ao lado da E. r, L.

O orgsmsoto do Estado
i da Parahyba

Parahyba, 29 (A. A.) — Nro
! palácio do poverno reuniram-se

homem, a convite do presidente do
i listado, os representantes das cias-
I ses conservadoras, para discutir a
j proposta dn orçamento estadual.
I O presidente nomeou uma com-

missão comnpsta dos drs. Isidro

e.xccicão da sra. Itcrihe
ultima hora, rcfscitou •
havm acceito, estudado u *••."=-•--•¦•
«\peznr disto, a csplcndidai revista Ça-
minha firme, conseguindo agradar
cada ve.t mais á numerosa Kssistcncia
do Carlos Comes.

Iloie. repete-se a afortunada revista
uo antigo theatro da rua Ivspinto
Santo. a

"O Canário"', a esplendida
•me em boa hora foi levada n «aara
,).> thc.UTo Kec.-cio. |«.|!a companhia
^erra o Azevedo, voltou ao cartaz
í!e*=e lheátro, pela necessidade T-ie
tinha a empresa de attender as insis-
t.M.tes solicitações do publico. .

\"olt.indo á scena, "O Lanar". .
vciu alcançar o mesmo suecesso coar
nuistado na primitiva, tendo a 'assis-
tencia prodiRalisado, a in.-los os ar-
tistás, applausos inititerruptos.

Ainda hoje, a revista "O Canário
feri representada no Rcercii.

:.t
As hurletas "O 1'istolão" e "A ca-

bocla de Casangá"; a primeira dc
Tíruacio Raposo e Restier Júnior, se-
rfiõ ainda liojc representadas r.$ S"io
T-sé. Km ambas, Alfredo Üilva. o es-
limado actor cômico da conipanhia,
tem papeis dc importância, dos quaes
tira enorme partido.

Xão resta, pois, a menor duvida so-
Me o suecesso da noite de hoje, no
S. José.

* ;•'# *
Cinemas

Dccla-
r.ins vlias

Furtado: -¦
a dar. não 5'
Moraes,

da

Já

mo

.10 tenho leader aqui. íniões partidárias, pois qualquer outro dos "icus collcgas, r.lmndo-se

PJI-I-JSTDBXTB:'— Tem
peia ordem, o Intender.-

. . .. Pio Dutra,
O SR. PIO DUTRA — dia qu*

p»dio a -palavra uara solicitar Cos-
se consignado cm neta ter sido o

projecto 72. deste anuo. approva-
do unanimemente.

O Slt. l-RKStDEXTR: - °
V li-t. será. alternado.
l-IiliSIDK.NTIl: — •*•-
esgo-.ada a ordetn *lo

O SK
ittlavr

pedido deo sn.

: Cornes, Orris Soares. T!o sues de

O VICIl-rr.KSTDBNTR DB
00\'AJ* VAIO ASSUMIR

O GOVERNO
Govas, 2c (A. A.) — V.' espe-

rado 
"boje 

nesta capital o coronel
Apriido dc Souza. 1" vice-presiden-

le do Estado, vindo do BoniHiit,
onde roíidc, p.ir.j assumir O go-
\eino.

Carvalho, Eduardo Fernandes, F«
lix Guerra e do inspectòr do Tho-
souro, para estudarem as proposi.is

apresentadas pelos srs. dr. Izidro
Comes e coronel Eduardo Fer-
nandes;

Gottas Virtuosas
Curam hèmòrrlioMes; males
ovarivs, ijriuao í a ;r:!'r:.i

Emes-
Souza;

No propósito de offerecer aos seus
innumeros frequenladoreá do Òd-eon*
prògrarrimas arrebatadores, a Compa1
nhia Cincmatographica Brasileira, f r-
rá exibir íioje um grandioso film de
arte. do çtiaí à protagònis^ a bri-
lhatite artiáta da tela, Maria Taco*
bine, oue o nosso pirLHco não ;e
r^ní-íi de appbúdir. O magestoso
fUm tom a denominação de — "A
Corsária", ipròdigloso trabalho cine-
inatósraphico, o "Pequeno cliai;!-
feur".

•
Xoi confortáveis "Talões do Cir.c-

P.ilais, os "halilués" dos nossos ei-
uemas encontrarÜo> tioje. um c_:taz
*"i'.ic merece ecr visto, pela sua emo-
cio c hcllcza. "A mulher de Clau-
dio". ediçSo Ecloir, extraído de uma

« r-jrleiiiçsa obr» de Alexandre i)u

EM l*BRNAJimi-'CO

Poços públicos enlrepes
á Prefeitura tle Nazareüi

A Inspcctoria dc Obras contra
as Seccas. de accordo com as for-
mailidades rcgulnmentares, fc:'. en- .
trega, medianle lermo, á Prefeita-
ra de Nazareth, 11» Eslado de Per-
nambutío, de Ires poços publicos
por cila perfurados naquclle muni-
cipio. ba quatro annos, sendo u"i
na villa de I.anoa do Carro, outro
na povoação de Tracttnliaeni e ou-
tro na cidade de Nazareth.

Esses pijços, da profundidade dc
.Ti.mio, iji.moo o 19.1115°. acham-
se apparelíiadtas com as necessa-
rias obras coinpleiiicntares, —
moinho, bomba e reservatório —
c cslão funccíònand'0 pcrfcilaincn-
te bem. fornecendo, cm media, a
vazão horária de 2.000' litro,
d'amia de boa qualidade.

Com a entrega «k-.ses poço», a
Inspeciona de Obras contra ai
Seccas fica desobrigada ii.rcira-
mente de .«todo c qualquer cpiiccr-
to, reparo «o:i_ obra complementar
tie que necessiteni os mesmos, ça-
beiido á Prefeitura ivtiiniíipal 'de

Nazareth a rcspcrnsabili I." !e ilfig
bem conservalros e i« fornecer
agna a qualquer pessoa, dcs.ls qius
seja.para um fim útil, ou para 'oc-
correr a ncccsSSdades domesti'-
cas.

aiOVlJIBXTÜ OlíKUARlÜ

I''c(lpi'iii.fi«) MuriliiiMJ ni'nsiteii'.i
Sã'o convidados todos os delega-

dos a comparecerem á reunião nuc
sc realizará amanhã, 31, ;is 7 iio-
ras da noite, na sédc da Sociedade
União dos Foguistas, á rua Bmv
nos Aires n. 150.

Urna psnsionlsta do Esta*
1I0 que reclama

O ministro da Fazenda cr.viol
ao consultor gerai da Republica,
para rmittir parecer a respeitoj o
requerimento de d. Gcucdicta
i'iiito dc Araujo Rebcllò; pensio-
r.ista do Tliesouro, reclamando
contra o facto de ler o mesmo re-.
unido as suas pensiíes dc 70*1000

ca-ia uma, que lhe competem, para
fim de sujeitar o total ao im-

posto d? 8 "1°. estabelecido no
actual regulamento.

AM.ECI.MIiNTO KM ÒOYÀZ
Goyas, 21 (A. AO — Fallcce.Ü

em Santa Luzia o coronel Alves
de Moraes, membro lo directono
republicano daqjiella cidade.

A JUSTIÇA VARA H VJIAXA

Um .(Ícst«i»l>iii'Sador liconciado
Paralübai aa (A. A.J — A As-

sembléa

m

I!
a

11 ¦

>'*-V^','v«_

anno de
Antônio
Uiuial de

I.« jri.-lativa concedeu ura
licença ao desembargadoi
Haliliar, do Suorcmo Tri-,
Justiça,
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Para as Pessoas Debele ou Âhemleaà
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Para todas as doenças do sangue.,
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COMMERCIO
Kio, 30 de outubro rio 1016.

SOTAS DO DIA
Na Directoria Geral dos Correios,

icriuiiia hoje, ás 3 horas da tarde, o
jmizu para o recebimento dc propostas
para a acquisição de unia lancha dc
gazolina. _____

0 corretor Jayme Esnatj',:autorizado
1». alvará dc juizo, vendera boje, na
Jlolsn, 23 airolices uniformisadas de
i:oooÇ, jurus de 5 "I", pcrteiicentca
ao menor Antenor, filho do finado Au-
tonio Alves ferreira Sobrinho e de
d. Einerenciaiia Alves Ecrreira.

ASSE JI IH.1Í..-S CONVOCADAS
Companhia 1'oiça e Luz Norte de

S. PanloJ dia 3>i. á 1 hora.
Companhia Tcebnica e Iiuporlado-

ia, dia 31. ás, a horas.
Novembro :

¦¦ Fabrica iW Ptinius Urasil, dia .1. ás
2 lioras.

ü0Ncom.i.xeiAS
ANNUNCiABAs

Administrai;!.o do» Correios do I.S-
lado do Kio de Janeiro, para o fome-
cimento de material, dia 31, ás .
horas. , ,Lloyd Brasileiro, para a venda dos
cascos dos vioores lislrella c Uno»,
dia 31. ás 2 horas.

Novembr":
lSstri.fl,' de Perro Contrai do Bra-

lil, para a fornecimento dc carvão dc¦forja dia 4. ao meio-dia,
Eslrad. de Perro Central do Brasil,

.ara o fornecimento dn objectos de es-
triptorio. expediente c typouraphia,
dia 6, ao meio-dia.

Deposito do .Material Sanitário do
1'xtrcitu, para o lurtiecimcnto dc arti-
gos dc cxticdicnte, advouticios material
sanilariu de paz c éuerra, de cirurgi»
dente fia o <te vcterii.arlu, dia 6, ao
iiioio-di.i.

Directoria Geral dos Correios, para
es scrvwoá du cunducção dc malas 8
de collecias da corresoondencia nesta
capilal, dia 6. ás ,| lioras.

Estradj dc Perro Central do. Brasil,
para o fornecimento de matoriacs di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

Estrada de Perro Central do Brasil,
para fornecimento dc utensílios c ar-
tigos diversos, dia 8, ao meio-dia.

Estrada de Perro Central do Brasil,
para o furnociincnto dc ferro c outros
metaes de fundição, dia 9. ao meio-
iia

Eslrada de Perro Central do Brasil,
para o fornecimento de ferramentas
e ferragens, dia io, ao moio-dia.

Estrada de Perro Central do Brasil,
para o fornecimento de tintas, óleos,
drogas, e árticos semelhantes, dia il,
ao meiò-cia.

Eslrada dc Perro Central do Brasil,
para o fornecimento de limas, para-
fusos e pomas Pariz, dia i.l. ao mciu-
dia.

Estrada de Perro Central do Brasil,
para o fornecimento de inateriaes de
construcção e artigos semelhantes, dia
14, ao meio-dia.

Repartição dc Águas e Obras Pu-
blicas, nara o fornecimento. dc mate-
riaes, objectos de eseriptorio expedi-
ente. íorrasons c artigos diversos, dia
14. ao meio-dia.

Estrada dc Perro Central do Brasil,
para o fi rneciuieiilo de materiacs dc
lli um inação, electricidade c automo-
veis dia 16, ao meio-dia.

Direcloria Geral dos Correios, para
a acquisição dc 20,000 malas para
correspondência, dia 20. ás 3 horas.

MANII-.S-O DH 1-MI'OR-
TAÇÃO

Pelo vapor argentino "Juanita", de
Üuenoj Aires — Carga recebida;
15.500 saccos de farinha de trigo, a
ordem; 500 dilos, a Costa Kibciro; 50
saccos ile alpisie, a Prança Gomes;
iuo diu.s, a Antônio llriiga; 150 ditos,

••1 SWiii 100 dilos, a i_.u.z La-
muyrano; 366 fardos dc alíafa, a Soa;

«,.,: j , ..11 saccos du aveia, a
ü.-i.nii; '50 saccos de sal, a P. A.
ai.. I.sbcrard, ¦ . ,

Pelo vapor sueco "P. Clinstoplicr-
sen", de Gottemburgo e esca as —•
Carga recebida: 104 fardos do papel,
a 11. Kosa c PUI103; 243 ditos, a Jé.
Perreira Carvalho; 51 ditos, a Alinei-' ¦• - ¦'9

Caixa de Conversão
PORIO & O.

São quem melhor apio pagam.
- AVENIDA RIO BRANCO, 49,

REUNIÕES DE CItEDOKES
Fallcncia de José Teixeira, dia 31,

á. 1 hora.
Novembro'.
Credores de Oliveira e Vasconcel-

los. dia 1 it 3 hora*,
Fallencia de João da Silvn Guima.

rães, dia 10 i 1 hora.
. Fallcncia de José Bittencourt dc

Souza, dia 13, a 1 hora.
Credores do Mcirelles e Pereira,

m'a .6, As 3 horas.

PINTO. LOPES & O.
Una Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de

. .11 -..ti VIII IUIIIV| _l- «>.__•-» _.

da Marques! 6_ ditos, ao mesmo; 7
ditos, ao mesmo; 136 ditos, a i. A
do Carvalho; S- ditos, ao mesmo; .6
ditos, ao mesmo; 123 ditos, a J.é lei-
xeira Carvalho; 13 dilos, a Teixeira
e Fonseca; 4 ditos, a Almeida Mar-
ques; 48 ditos, a M. Francisco 'Brito;
15 ditos, a Mendes Kaupu; 203 ditos,
a J. P. de Carvalho; 75 ditos, a Kas-
irüp; 20 ditos, ao jornal "Uio Nu ;
42 ditos, a Arnaldo Braga; 6 ditos, a
Villas lloas; 52 ditos, á ;'Revista ile
Engenharia"; 103 rolos de ifflpel, a A.
Azevedo Costa; 72 fardos de papel, a
llolm llcck; 91 ditos, ao mesmo; iS
roloi do papel, a Silveira Cardoso;
140 dilos, a A. Azevedo Costa; 86 far-
dos de papel, a Klingenborg; 82 dt-
tos, a Holni llcck; 82 ditos, £0 mesmoj
83 ditos, ao mesmo; 39 ditos, ao mes-
mo; 129 rolos de papel, a Henrique
Weiss; 125 dites, ao mesmo; 118 dl;
tos, a llolm Uock; 40 dilos, a Gabriel
Asencio; 150 ditos, a Pacheco; Pel-
rcira; 1156 ditos, a A. Azevedo Losiii;
75 ditos, a P. Monteiro; _)39 r°lo* de
papel, a Holm Beck; 150 -ütos, ao
mesinoj 128 dites, ao :i:esmo; .00
fardos do papel. „ Kramcr; 2; ditos,
ao mesmo; 10 ditos, á Casa Welhscli;
ap _0|Uiii ot' :ojia([jjj "O - -01!P ro-r
papelão, a Kastrup; 40 ditos, á \'iuva
Manoel Gomes; 5 ditos, a llrcissan;
250 fardos de polpa do madeira, a
Coinl-tihia Itaco'ohy; 750 ditos, a
mesma; 300 ditos, & mesma; 1.000 di-
tos, i mesma; 1.067 ditos, á mesma;
300 ditos, a Henrique Weiss; 1 caixa
dc mercadorias, a Holm Hcck; 332 ro-
los de papel, a Nordskog; 76 rolos de
paccl, ao ''Correia da Manhã"; *i5
fardos dc papel, a Pacheco Ferreira;
139 rolos dc papel, ao "Jornal do lira-
sil"; 357 rolos de papel, ao "Correio
da Manhã": 123 dilos, ao "O Impar-
ciai"; 67 ditos, a Marques Marinho;
485 ditos, ao "Jornal do Commercio";
25 ditos, a Nordskog; 67 fardos do pa-
pel. ao mesmo; 32 ditos, ao mesmo; 93
dito-, ao mesmo; 60 rolos de papel, ao
t.iesiuo; 5G fardos de papel, ao mesmo;
2 rolos dc parei, a I.evy I.eitc; 198
dttns, ao mesmo; 19 fardos de panei;
a Kames; 339 rolos de papel, a Eevy
I.eitc; 94 fardos dc papel, _ Krainer;
42 ditos, á ordem; 230 ditos, á or-
dem; 86 ditos, a T. O. Wiborg; 15
pedaços do polpa de madeira, a Nor-
dskog; 35 ditos, ao me-ino; 75 ditos,
no mesmo; 15 ditos, ao mesmo; 30
ditos, ao mesmo; 20 ditos, an mesmo;
280 barricas de alvaiade, a Holm Hcck;

IPelo rebocador nacional "Urano", dí
Cabo Frio — Carga recebida: 12.000
kilos de sal ensaccado, e jS.oon kilos
a granel, a José Pacheco de Aguiar,

Pelo pontão "'Estrella', de Cabo
Frio — -Carga recebida: 350.000 kilos
de sal o granel, a José Pacheco dc
Aguiar,

Pelo vapor inglez "Ralburn", de _i-
verpool e escalas — Carga recebida :
carvão.

Pela E. P. Central do Brasil (S.
Diogo). Carga recebida: 8 jasás de
queijos, a M. T. A.; 5. a il. -
R.; 10 latas dc manteiga, a Pinto
Lopes; 3 encapado, a Souza & C; 1
laia, a A. M.; 3 latas, a Fritz; 1
encpadot a Marinho I^nto; a latas, a
Bernardiiio Daniel; 3 a Adolpho
Schmidt; 1 cngradnlo a J. Araújo;
7 latas, a A. Bebiano; 3, a V. Sen-
raí 50. 3 Joaquim Alves Ribeiro; 13»
a Gaio Martins: 25. a Pereira Almei-
da; 6, a Teixeira Carlos; 37. á I.ci-
teria Boi; 13, a Ai . Ribeiro de Oli-
veira; 228 a G. B. Lacticinios; 60
d mesma; 8 a Coelho Martins; 39 a
Andrade Montero; ? engradadòs a T.
h. ordem; 4 caixas, a Daninslo &
C.I 12 laias, a Corrêa Vasques; 4,
& Lcitcii:' Modelo; io a Gaspar Ri-
beiro; i;. a Caldas Bastos; 24, a Ju-
lio Harbosa; 9 jacas dc queijos, a M.
Rocha; 4. a Álvaro. Barroso; 2, a
Martins Saraiva; 10. a Damasio &
C.t 11. a M. F. Alves „ C.j 8, a
To5o Ctnilia; B, a Guimarães irmão;. ., r,.-,.r v li,.,,.,. ,; - n-,-.r,-in

& C • 8 a João da Cunha; 3. - F«-
f_.Yr_.__! 7 de carne a $?™»$
Moreira; 4, _ If«rraz Ir.',naoi 4' _ r -
meida Sitmann; 1.1, a Marques & C.,
«. a Coelho Duarte; 6 cestos a S ¦

queira & C. ijaeá. a. Pereira A-
meida; 1, a Carlos Tjveira; 1. a Si-
niõ.B Macedo; 1, a p_*?.Wti*J&_{%ta; 1. a Ferraz Irmão; 20 de tonei-
nho a Dias Ramalho; 19. » Adotolio
Schmidt; 3, a Dias Ramalho; 18, a
Adolpho Schmidt; .4. ao me-smo; .6,
a Di Galvão França; 10. a Carrapa-
toso Costa; 10, a Guimarães. Irmão
&5C ;"s:' a Fernandes Moreira; 7,
a Ferraz'irmão: 7. a Almeida S.e-
manii; 11. a Marques & C 10, a
Auàiisto Consianle; 10 caixas, ao
S; 4 jacas a Teixeira Bo;ge i

40 caixas de batatas, a Aroipno
Schmidt; 7 jacas, ao me.11.0 8 a^
Teixeira Borges; 7 saccos. a Guido s
i' • 27 a Justo Pisbeiro 10 ao rpes-

Cunha' 27. a Gaspar Ribeiro; .1. *
Ç-ix-ira Garfos; 6 caixas, a Guniia-
ães Lima: 6 jacas de .carne a Ro-

drigues Barreto; 3. a.,? • . °7rilc™eFr-

toucinho, ao mesmo; 5. » ?. oraem.toucinho, ao mesmo, -. •¦ -• ,
6 a B. I. ordem; ... a 1'. .ornem, _
a M. j. P-ulo; 5 de lingüiças a N-
írmaò;Ji cesto, a Pcr«ra ftnto; t,
a Abílio Irmão; 1, a ,A. \ <-;,».
Teixeira Borges; t =»'W^.,Í/^°,S|.

q;,ei?a0,,|1!C: \Tl ^â^lnaíb-l

S^rr&oV.rr4»^£'?,„ , ao mesmo; 2 caixas dc

pS símio.' 
"Augusto Coustante^ .0 d

T& _- n^i^gsst fc!
V • 10 a Tmoco Machado; 8. a

Edliardò./s.a1 Andrade; .5, a Ama-mãmt&m
da Cunha: 8, a M. 1'. Alves, 5. a -

M. Andrade; 3. a Alves Irmão; 5, »
Álvaro Bairoso; 5 a João da Cunha;
2, a Gaspar Ribeiro; 5. a Lopes; 3,
a Álvaro Barroso; 2, a João da
Cunha; 1 a Damasio & C.; 7. a Bar-
bosa; 17, a João da Cunha; 0. a
Gaspar Ribeiro: 6, a Pereira; 5, -
Pedro; 1. a Gaspar Ribeiro; 16, a
João da Cunhajio, a c Álvaro Barro
Duarte & C.; 9, a João da Uinna,
io, a Álvaro Barroso; 23, a João ua
Cunha; 2. a Pereira Almeida; 4. a

Cr-ttt Irmão; 20. a Medeiros; 2, a
Portclla; 1, a Cesario; 4. a Henrique
Lima; 6 a A. J.: 3. a Guimarães
Irmão; 4. a M. T. C.; 12. a M.
Ferreira; 8. a Ribeiro; 5 a Álvaro
Barroso; 5. a C. R.; 4 _=• Alves i-
C; 11 a D. & C.i 7 a Corrêa Vas-
ques; 3 a João da Cunha; 4 % D. &
C.-i 2 M. S. C.j 4 n S & C.;

Pela E. F. Central do Brasil —
(Maritlina). Carga recebida: 20 sac-
cos de feijão, a J. B. Bogary; 22,
a Soares Cuniba; 150. a Zcnha Ka-
mos; 500, a C. Bastos; 14, o A-
vares Polleiy; 3, a Thomaz da Sil-
va; 23, a J. M. S. ordem; 208, o
John Moore; 600, n M. V. L. or-
dem; 50, a Cascmiro Pinto; 16, a
J. Martins & Cl»; 183, a M. ordem;

111. a Herni Stultz; 25, a /• _*• "°-
Igarini; 100, a -.enlia Ramos; 100,, a
! idem; n, a C. Basios; 3, a M-

Souza; 50 ditos de milho, a G;vJ.-
marães Irmão; no, o Ferraz Irmão;
120. a idem; 80, a F. A. Souza;
99. a Herm Stoltz; 50,. a Ferreira
Filhos; 24, a Comp.» City; 100 da-
tos de arroz, a John Moore; 2. o
L. Apeliom; 239, o Herm Stoltz;
114, a Antônio Costa; 26 fardos de
carne, o Coelho Duarte; 19, a Gas-
par Ribeiro; 34. a idem; 70. a Bar-
bosa Albuquerque; 15, a Pereira Al-
meida; 8 jucás, idem, o Damazio &
C»; 186, a Barbosa Albuquerque;
18, a Damazio s, C»; 17 ditos de
batatas, a Gaspar Ribeiro; 35 ba-
laios, idem, a Guimarães Irmão; 14
jacas, idem, a Macedo Ribeiro; 30
saccos, a Alvares Pollery; 20, a
Soares Cunha; 32 caixas, massas, a
1 C. V. Mendes; 5 caixas, quci-
jos, a D. U. V. Mcroln; 1 enciiji.,
pelles. u Gi! Ribeiro; 260 caixa* de
cerveja, a Giz. Zcnha; 32 saccos, la-
vas a J. iM. S. ordem; 20, idem,
a í. P. Bogarini; 5 balaios, alhos,
a 

'Guimarães Irmão; 32 saccos, sebo
Ias, a Ayi-és F. Garcia; 100 barris
de sebo, a Leo & Villcla; 4 s.iccos
de assacar, a Comp. Usinas; 350 vo-
lumes, residuos, :i C. I. Tcxtis; 62
rolos dc sola, a Durisch & C.*; 33
saci- de í.-irinlia, a Guimarães Ir-

C.*| .J}1 toT_. papel, a C.» Itacolo-
aiyi '15 amar. couro, a J. Meyer; 2
«fU-p. ceri, n F. Macedo.

Alfredo Maia; — 1 caixa de fru-
tas, a J. F. Corrêa; 7 amar. solas,
a Siqueira * C.*j 5 dito., a J. F.
Oliveira.

Pela E. F. Leopoldina — Chrga
recebida: 20 saccos de milho, a Sa-
Km As~_f; 15, a Meii elles Zamith;
20, a Avcílar & C._; 100, a Brandão
Alves; 20, a idem: 9. a Bastos Mar-
ttasj 10, a P. & Ladeira; 37. a Ma-
rio de Souza; 27, a Soares Lavra-
dor; 20, a Fry Voule; 30, a ordem;
20, a Mario de Souza; 40, a C, Pin-
to; 18, a Mario de Souza; 20, a
O. Irmão; 230, a Thomaz da Sirva;
100, n Meirclles Zamith; 20, a C*
T. Carruagens; 16 ditos <te feijão,
a Teixeira Borges; 40, a idem; 40,
• G. Ferreira; 64, a A. Pollery &
C.-i 32, a S. Braga; 3. a V. Sil-
va; 5, a Siqueira * C*i II, a Sil-
va & Boavistc; 19, a Thomaz Silva;
20, a Casemiro Pinto; 15. a Nazar
Irmão; 20, .1 Avellar 4 C"; 40 di-
tos de farinha, a Meirclles Zamith;
50, a Ounha Pinho; 98, a ordem;
181, ditos, assue-r. á ordem; 330,
a Meirclles Zamith; 250, a idem;
250, n H. Soares; 583, a Herm
Stolti; 600, a S. S. Brczilicnse;
I.I99, a idem; 250, á ordem; 4, d.-
tos, cera, a Antônio Braga; 9, di-
tos, resíduos, i ordem; 10 ditos, ba-
tatas a Couto & C.«; 20 fardos, car-
nc, a J. M. Andrade; 10 ditos o
Avellar & C.»J 14, a Benevides Ir-
mão; 10, a idem; 12, a Monaron 4
Pino; i'i, a Coelho Duarte; 4, a
Vieira Monteiro; 87 amarrados de
couros, a W.. Marx; 6, a R. Silva;
200, a W. Marx; 43 pacotes, fumo,
a Avellar & C"; 50 lotas, ptiospl.0-
ros, á ordem; 50 caixa*, cerveja, a
M. Britio: 15 toneis, álcool, a Ulys-
ses OKveira. 7.x.

Cantareira; 40 saccos ae lanona,
a Coellio Duarte; io, ditos de bata-
tas, a Henrique Lima; 916 ditos, de
assucar, a T. M. Kentiscli; 2.730,
a idem; 583, a F. H. Walter; 54-,
a Meirclles Zamith; 104, a ordem:
aso, 4 ordem; 583, á ordem; aoo, â
ordem; 330. & ordem; 100, & ordemj
333, a Zenha Ramos.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata, "Tomaso di Savoia"
Rio da Prata, "Mossoro". . .
Nolfolk e escs., "Araguary" .
Porlos dn norte "Jaculiy". . .
Nova York "Krouborg" . .

NH%mbr<>:
Portos do norte. "Maranhão". .
Santos, "Rio da Janeiro". .__'. .
Nova V.ik, "Minas Geraes". .
Inglaterra e eses., "Urina"._. .
Potos do norte, "Maraiihão". .
Portos do sul "'Sirio". . . .
Inglatcrri e escs.. "Onta". .
Bordeos e esca.Vi"-»a!t«7,. -. •
Ainslcrdani c escs., "Fnsia . .
Nova Yorli e escs.,, "Verdi". .
Rio da Prata "Luiziana". . .
Portos do norte. "Para". 

„• •
Inglaterra e escs., "Onta". .

VAPORES A SAIR
Bahia e Pernambuco, "Assu'". .
Cenova e escs., "Tomaso di Sa-
voia" , • • • • •

Nova York e escs,, "Camoens'.
Rosário e eses. "Cubatão". . .
Santos "Purús". ......
Nova York e escs., "Acre". . . .
Laguna •¦ escs.. "Maynnk". . .
Havre e escs. "Tupy"

Novembro: ,
Rio da Prata, "P. Chnstopher
seu". „• • • •

Maceió e escs., "Itaipava". . . .
Buenos Aires, "Planeta". . . .

.Portos do norte. "S. Dourado".
Portos do sul. "Itajubá".. .- . .
Santos, "Jacuhy". 
Rio da Prata. "Anna". . . . .
Nova York e escs.. "Rio de Ja-

Maceió e escs.. "Canivary". . .
Recife e escs., "ltapuhy". . . .
Pelotas e escs., "ltapacy". . .
Caravollas e escs.. "Ara.-sualiy".
Rio da Prata, "Malte"
Hio da Prata. "Fnsia"., . . . .
Aracaju' e escs., "Itaituba". .
Natal e escs., "Itapema". . . .

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
ANTIGAt DO DH. MACHADO

E' o melhor remédio, por via

taslrica, 
para curar a syphilis.

;' dc gosto agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

MELIiE. MATTOS
MANICURE

Para senhoras e cavalheiros
Quitanda, 24-

FORM-OIDA MEIUNO
O unico exterminador das for-

migas, Merlno & Maury, rua a»
Ouvidor 11. 163.

SO-IPOLDI-KT-A. RA.ILWA-T
ÈXCÜBSAO DO RIO DE *A!CW PJJA 

^^g
Passagem. . • 165(600Ida 3 o 4 de Novembro

Ida o volta. . ... 80*000

U8tudan.es-., r.i r.i 109000
Imposto. . . .. SIMOO
Passairem. . • 8ÍJ300

..Imiiosto.. . . 1*700
Para facilitar lios Membros da Colônia Campista, residentes no Rio

de Janeiro**'"qüe 'lesejem assistir os festejos a 
je .«f^J,,»^

riH-idp £erSo en is nclos trens, nocturno do dia 3 c expresso uo uia
_ de nóJínftro .-tes especiaes de ida e volta, Oj.preço reduzido de
_o$ooo.._lf_-sV.'., voltar pelos trens nocturno do dia 5 e expresso do
"Ía 

Íosd%s,;u_an.-s0frÍqu.»ía6ndo aeiua.mçnte os f«-s 
«a Capital de NI-

ctberoy; será concedida a passagem de ida o volta, pelo preço dejojooo
{_.!»«-_.. 8$30o. iinoosto, i$?oo) .mediante apresciiWção da «spectiia
__rtri___r no Eseriptorio do Trafego da Companhia - Gloria, 36 - Rio
de J»""!^,,,. de excu-s.0 serão vendidos no Cáes Fharot.x e Nicthe-
roy, não damlo , poréui direito á compra dc leitos. „,,,-,„ -,.

Rio de Janeiro, z8 de outubro de 1916 — M. C, MlLi-bK, JJire-
ctor Gerente.

BANCO LOTERIGO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

PIT.-XGÜ-T — A MATRli,
OS , ii:ooo$ooo

Em 4 de fevereiro, sua eminência
o 6r. núncio apostólico mandou
gastar na construcção da nossa
matriz onze contos de uma capella
filial, que'possue mais de trinta
e tem uma renda annual de um
conto e muito.

S. ex. 6 sr. arcebispo e.xpedtu
o respectivo exequatur em 23 o°
mesmo mez. ,

Bssa ordem, que não é condicio-
nal, nem facultativa, nâo foi e,
estou convencido, não será cum-
prida; porém o povo mineiro fi-
cará sabendo que em Pitanguy
burlam as ordens emanadas das
SUPREMAS AUTORIDADES DA
EGREJA. ¦ JPitanguy, j8 de outubro deioib.
Francisco Theodoro Mendonça.

(R4965)

DECLARAÇÃO
Rubeii Gonçalves Barata previ-

ne ao publico que não autorizou
operaçã'0 alguma em seu nome e
que reside á rua Ruy Barbosa
(antiga S. Clemente), 124, casa io,
onde é encontrado diariamente ate
10 lioras da manhã e á tarde de-
pois das cinco horas,

•Rio de Janeiro, 30 de outubro,
de 1916. fi „
/.u&cn Gonçalves Barata. (M 55^-

AO COMMERCIO' 
DO INTERIOR

Pereira, Araújo -& C, estabcle-
cidos á rua de S. Pedro n. 87,
Casa Borlido Moniz, avisam os
seus clientes do interior que o sr.
Luiz Ribeiro de Carvalho ha muito
tempo deixou de agenciar para a
sua oasa, e que não tomam a re-
sponsabilidade de pagamentos que
ao dito senhor sejam feitos.

Rio de Janeiro, 27 de outubro
de 1016. (J 5-39

AVISOS

V. B. O. DAS OBRAS
PUBLICAS

De ordem do sr. presidente,
convido todos os srs. associados a
comparecerem á assembléa geral
ordinária, no dia 30 do corrente,
para posse da nova directoria e
prestação de contas.

Rio de Janeiro, 28 de outubro
de 1916. — O i° secretario. An-
tonio Dario da Silva. (J 5*37

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRR-
CADOS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

ISENÇAO^ftEJOlAS^...,
"Continua ''im 

ví_or\a resolução
votada pela Asscmblea Delibera-
tiva para a . admissão dc sócios
isentos de _<>-»•

Os srs. sócios em atrazo po-
derão se imitar, pagando o debito
de tuna só vez ou em prestações.

Os que não fizerem questão de
conservar a antiga matricula, po-
dem reentrar, fazendo-se propor,
gozando da isenção de pagamento
de jóia, cmquanlo estiver em vigor
a deliberação da assembléa a
respeito. , , . „„

Rio de Janeiro, 10 de outuuro
de 1916. — Pedro Xavier de Al-
meida, 1° secretario.

CONGRESSO" BENEFICENTE
CAMPOS SALLES

Rua Luiz de Camões, 3.-
Sessão do conselho administra-

üvk, hoje, ás 7 aqras da noite.
(Rio, 30 de outubro de 1916 .

/..i/ii-m Luiz Pereira, secretario.

BB'.:. LOJ.:. 
"OAP.:. 

LUIZ
DE CAMÕES

Hoje sess:. econ:. — 0 secr:.
José Bonifácio. IK55-1.

CEMITÉRIOS DE S. PRAN.
CISCO XAVIER E SAO

JOÃO BAPTISTA
Para attender ri coiiimodidade

publica e para evitar factos la-

mentaveis de propagação de togo
ás vestes dos visitantes dos cerni-
terios, nos dias 1° e 2 de novembro

próximo, não será permettida a pra-
tica de sc acc_uderem velas em tor-
no das sepulturas razas, carneiro»
ou mausoléos, salvo resguardada»
com mangas de vidro ou por outro

qualquer modo, bem como, amaa

por conveniência do publico, nao
será perme-tida a lavagem de pe-
dras, túmulos ou jazigos nos rete-
ridos dias , * j

Rio de Janeiro, 28 de outubro de

1916. — _-raci.ii.o Pinto de Frei-
tas, inspector.

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias c offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; i° dc Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S, Paulo.

fnniiüaniinBníHiiuiii
Ia cura da
1 SIPHIL1S

Ensina a todos um meio
de saber sc tem syphilis
adquirida ou hereditária, in- g
terna ou externa e como p
podem cural-a facilmente |-
em todas as manifestaçSes |

e periodos. Escrever: Cal- ji
xa Correio, 16S6, enviando H:,
sello para resposta. fe

lllBliB!!!!IB3!Elill!ll!RI!i!in!i!il!n:íí»lii
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10 MONOPÓLIO
DA FELICIDADE i

BILHETES DE LOTERIA
Rciiiettein-se bilhetes pa-

ri» o interior íncdianto o
porte do Correio

FRANCISCO & C.
14 — nua Sachet — 14w

CMMMWMM.-MMWI

iffl.111
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial d praça n de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagos
no mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C*

Tel. 2051, Norte

. 7-m^
¦¦¦¦¦ni . BHBBMP

.ENFERMEIRA ~%
tfoça educada. distinclTi, di-'i.
'n e com pratica de liofidtacs,

.Plerccc-sc como enfermeira par-
•ticular (<1« preferencia) ou para'
casa de saude. Acaita a, coliooa-
ção aqui 011 para fora. Escrever
para esta redacção á C. F. M-

(M 5533

g1:
Wicr

PHARMACIA
Vcndc-se uma <le esquina, proxi-

ma ao centro, 'sortida e deseniba-
mçada; tratar á rua da Asscmblea
34, Drogaria. tM 5648

..-I, .._- .... -'¦' '¦¦

Vestidos finos e sedas
Vestidos do valor de 60$ a 100$

liquidam-se por 7$ até 25$, tafe-
tás, lárè-ira 50 clnv metro .i$5oo e
-irjooo. Palhas de seda, metro ....
3$8oo, Tafeiás largura, 100 c|nl,
metro io$ooo. Para terminação dc
neffocio. Enviam-se catnloiíos, tc-
lephonc 922 Sul. Casa Kelipne Rua
S. Clemente 11. 40, Ilatiiloso.

(M 5-49

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e em boas condições por prc-
ços baratos; entrepa na ia presta-
ção sem fiador. Telephone 411J
Norte. (S 1231

ALUGA-SE
O predio da rua Cámerino 4?-

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado de novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre dc Deus.
Aluga-se barato.

DENTADURAS
________rP ______Í___L ..Ji..... m\\\\m\m\\Vmmf

Proprietários
Proctirae :i "I«ír:i dos Proprietti.

rios, á nia do Ouvidor, 73; tereis
vossos direitos garantidos.

(J 5-ir.HV

COlli.iUU — lista rcpart-.,ão expe.
dirá malas pelos semiintes paquetes:

Hoje:
Tomaso di Savoia, para Gênova, rc-

cebe impressos até ás 9 lioras, cartas
para o axterior até ás io.

Cubatão, para Paranaguá, S. Fran.
cisco c Rio da Prata, recebe impres-
sos até ao meio dia. carta para o in-
terior até ás 12 il» horas, idem idem
com porte duplo e. cartas para o cx-
terior até á 1 da tarde.

Acre, para Victoria, Balua, Jlaccio,
Recife, Pará, S. Juan e Nora York,
recelic impressos até 10 horas, cartas
para o interior até 10 il=, idem com
norte duplo c cartas para o exterior
até 11 lioras c objcctos_ para registrar
até 10 horas da manhã.

Baclntm para Ruenos Aires, recebe
impressos até 8 lioras da_ manha, car-
tas pnra o exterior até ás 9-

Amanhã: ,, ...
Canwe* para Balua e. Nova York,

recebendo impressos até ás fj horas da
manhã certas para o interior ate as
61I2, idem com oorte duplo e para
o exterior até ás 7 c objectos para re-
iri-trar até ás 7 da noite de hoje.¦Mayrink. para Angra. Paraty. por-
los de 3. Paulo, Paranaguá S. Fran-
cisco, Itajahy Florianópolis e Laguna,
recebendo impressos ate as 5 horas ria
lardc, -artas para o interior ate às
tia idem eom porte duplo ate às o',- 

otiju.tos para reiiistrar ate as 4

Veneravel e Archi-epis-
copai Ordem Tercei-
ra de Nossa Senhora
do Monte do Carmo.

iRcalIza-se na próxima terça-
feira, 31 do corrente, das 10
ás 12 horas, o pagamento das
pensões vencidas aos nossos
irmãos soecorridos, sendo,
primeiramente, attendldos os
irmãos graduados.

Rio de Janeiro 28 de ou-
tunro do 1016. — O irmão
..tesoureiro, JOAQUIM ARI-
LIO DH ASCENÇAO.

ANNlCIOS
RODA DA FORTUNA

R. S.
Club Gymnastico Português

Concerto e grande baile comme-
morativo do 48" anniversario, cm
31 de outubro corrente.

A' entrada dos srs. sócios scra
com o ingresso fornecido pela se-
cretaria, mediante a apresentação
do recibo do' mez áe outubro.

A directoria chama a attenção
para o aviso collocado na sóde do
Club,

Traje de rigor... — Humberto
Taborda, i° secretario.

fjf r\í_
171» 5954
713 754=~ 
13 54

2.05 5386

j(.5 78»~05^ 86_

•«(CTWSWMBWli»^' *nm »M\_____\

GONORRHEAS
• cura infallivel em 3 dias,

sem ardor, usando "Gonor-

rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$joo. Deposito geral 1
Pharmacia Tavares, praça

5» Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro^

Banco Sporti.o
Cumprae bilhetes nesta casa, e

tereis o futuro garantido. t'orte
certa, pagamento immediato. Rua
da Alfândega, 4-, eSílUÍP. °» r"a
da Quitanda. J. DUTRA 6f C.
Teleph. 412. N, __

CAFÉ TRIUMPHO
Puro e saboroso, á venda em

toda parte. Torrefação e moagein.
Píaça Tiradentes 56. J 7"-

BOLSA LOTERIA.
QUEREIS TRAVAR RELA-

COES COM A FORTUNA?
Comprae bilhetes na BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Bran-
co n. 142, esquina dn rua da
Assembléa. Lá encontrareis a
realização do vosso ideal.

As dentaduras feitas jiclo espe-
cialista Dr. Silviuo Mattos,
não têm nenhuma d-fferença das
dos dentes naturaes. A confecção
de taes trabalhos obedece .1 um
systema completamente novo,
cujo effeito í realmente agradável.
Reformam-se, em 24 horas, denta-
duras velhas, ficando perfeitas e
novas. Concertam-se dentaduras,
por mais quebradas que estejam,
em horas, bem como se lhes dá
pressão quando a não tenham. Os
seus preços sâo os mais razoáveis
possíveis, scin competência e ao
alcance de todos, e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3-RUA URUGUAYANA-3
Canto da rua da Carioca

(M S396)

CASA MOBILADA
. Aluga-se para familia <!_• tinia-

mento a esplendida casa 11, 461 ta
rua Voluntários da Pátria. Pôde
ser vista todos os dias, das io á»
12 e dns is ás 18 horas. R 4924

LENHA
Em metros para fabricas,

cm qui.l(juci' quantidade, •
preços cxccpcionaes.

Praia ilu S. Christovão 44
Telepliòni) 2808, Villa

MYOSTHENIO
Fórmula do dr. J. M. <!c Má-:-:.!;»

Soitic_ — o melhor tonlço rccütisti-
tuii-to e indispensável ús cvcniiçaSj
velhos, ..onzellas c ás senlioras ütiraii-
te a gravidez c após o parto; is ninas
dc leite.

Vidro. 5$ooo. Depósitos; CASA
HUlll.K. rua 7 de Setembro 61, •
.'HAKMACIA MACIÍDO SOARES.

(A 171a)

DACTYLOGRAPHA
pela escola "ílemington", offere-
ce-se uma. Cartas neste jornal,
para Ij. C. (R 5169

A LANTERNA
1T'I,(H

"Í533Í  
6966~531 

966

6RANBE HOTEL
- LARGO DA LAPA —.

Casa para familias e cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores e coxinha
de 1* ordem. -¦• ¦' ,_

End. Telegr. " Grandhotel".

ESPIRITA SCIENTISTA
Médium clarividente — Consulta

em todos os sentidos, descobre
qualquer segredo por mais oceulto

que esteja, fazendo desappareçer
os atrazos, embaraços e «valida-
des da vida. — Cartas nesta re-
daccao. (MS583)

Vias Urinarias
Sypliilis e moléstias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina iVe Nápoles e habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhcas chroni-
cas, cystites, hydroceles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Moveis 3 prestações :
Tor que v. e.<. não visitn a

Casa Sion, na run do Cattetc, 7,
que entrega os inoveis na 11 cn-1
trada de 20 T e 03 seus preços
são baratissimos. Cnttetc, 7, tele-'
phone 3700 Central. (S 20411

BANHOS DE MAR
Aluga-se cm Paquetá uma casa

completamente nova com duas
salas, tres quartos, cozinha, etc,
& Praia Comprida n. n, por seis
mezes, por i2o$ooo mensaes.

(R5008)

Cura da Tuberculose
DR. ... DANTAS DB QUE1K0Z

Modernos metltodns de tratamen-
to medico c cirursico, conforme a
melhor indicação, Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana,43.

(11 ia8o

Moveis novos e usados
Compram-se avulsos, guarniçõc» j

completas, tapetes, metaes, louças,'
etc. Recados por escripto a Pin.
to de Andrade, rua Marechal Fio-
riano n. 1.18, casa de fumos.

_9/i I

Casa mobilada no
Flamengo

Aluga-se uma toda mobilada, com
coííforto e gosto, perto dos banhos
de arar. Ver e tratar & praia do Fia-
mengo 120, cas« IV. das 10 as 18
hs. Teleph. 4036, Cent. (53H)

17, Senador Euzebio, 17
Vendem-se moveis a prestações; os
prfcos e condições ao alcance de to-
dos. <A -.IS»)

SÓCIO
Precisa-se de um com algum

capital, para um restaurante, no!
pavimento terreo, e cnininndos
mobilados nos i" e 2" andares, noi
centro commercial, fazendo nego-
cio regular. Informações á rua de'
S. José n, 54, i° niiilar, .sala do»
fundos. *M 5*7--

MOVEIS
COMPRAM-SE MOVEIS '

USADOS
Mobiliário completo ou avulsos,

qualquer quantidade, paga-se bem,]
na rua Visconde de Itauna n. 137.'
praça 11 de Junho. (J 4770,

Moveis a prestações
Querem vv. cex. comprar mo-i

veis em melhores condições e por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
hio ns. 117 e 119, telephone 5200
Norte. (S 204a

m CINEMA IDEAL 1.11,1 da 1 ariuci. 60 o 02 ajà
--_*roi.rteti.rio 31. Pinto "^

Teleplioue V. 1937

hoje!_E_co_r_s-in6Qualav6l e sensacional programma novo
na;
© Dois trabalhos gran-
^ diosostjueselmpõema
© odmlraçAo pubiloa /»_ _

ASSUMPTOS
i COMPLETiMENTE DIVERSOS
1 QÜE CONSTITUEM DE PER SI

/d UM MONUMENTO DE ARTE
@ E DE EMOÇÃO l..
® Estues lembrados das façanhas
® de ZlRomur

cdas
® terríveis aventu-

ras de
@ Piotén?...
® Pois bem o novo
® film inédito que
<§) a mundial
(|) fabrica Eclair
(§) de Paris
(@) vos apresenta
(§) hoje
® excede cm
® i-itlacià, uvivaci-
^ dade e
1, . imponência
@ os dois(
(g) primeiros.
® Eclair sob o sug-

gesüvo
® titulo de:

TRASPASSA-SE
Uma armação e mais utensílios

apropriados para fazendas e ar-
marinho, bem localizado para este
ramo de negocio. Para informa-
ções na Casa Garrido. Rua da
Estação n. 4. Barra do Pirahy.
Estado do Rio. (432- J)

Cura radical
Da GOXOI.-.HÍ.A CHl-ONI.

OA on ltECEXTE, em poucos
dias. por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratamento. Tra-
tamento da syphilis. App. 606 e
014. Vaccinas de Wright. Assem-
bléa --'. das 8 ás 11 e 12 as 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás
10. — Dr. Peilro Magalhães.

GlÃTrFÍCi-SE1
n uiieiii entregar á run Uraguriyanri
n oi.r.utn casaco tle senhora, azul
escuro, forrado de setim branco, per-
dido da run Uruguayana ao Tlieatro
Cnrlo» Comes.
ym uai—_!¦ ij ¦!¦— ¦! 1 ¦¦ wnii iW-Wi—w

ü____________g___S_;'i_l-^ ^^m^mmím^mmmmti'
THEATRO REPUBLICA_owlSÇíTX^o.

GÍfANuE: COMPANHIÃriTALIANA í>E OPE--ETAS
CARAMBA SCOGNAMIGLIO „-,.._»,.

Director artistico- Cav. ENRICO VAI.l.E. r< recgao musical du maestro BELLEZZA
HOJE ... Seeru.aacia.-reir-a., 3o — HOJE

A'S 8 'i4
2- recita «le as-slgnal-ira.—-.stréa da actriz MARIA IVAN1SI

A popular opereta em 3 hcIos

^|S[ EVA

Cinema Theatro S. José

Distribuição
Eva, MARIA IVANISl; Gipsy, STF.FI CSILLAG

Ootavin Flaubsrt, WALTUI. GRANT. Drigulierto, Cav. liNUICO V.vi.lí. Larousse, LülGi
CONSALVO. Trunelles, Guldo Mussl Viiisin, Giatinl Poilersal. Ffeil«rico, A. Glorduni.

LESLUMBí. ANTISSIMA MONTAGEM
EVA, constituiu o graiidn exito dn coinp.tnhi.. t.^amb.^h.._ 3 annos no Lyrico

AMANllA^g_^_Iãcin-""4-"8_r4. ,uar.,.-..i.n, !• de n-¦ vai.ibro—"\TãtIiVéé~&s 2 Í\Z. _
Bilhetes á venda ilaslO ás 6 da tarde, nu sitguào di «Jornal S,i Ura-il» e depois no theatro.

PREÇOS ÜO COSTUME
¦ __aCTfc^^,-_»_»_Mgi>g»^^

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
Companhia Nacional, fundada cm i de julho dc 1911. — DirecçSo scoiiica

cio íictor Eüirardo Vieira — Maestro da oreliestra JOSÉ' NUNl-S
A MAIOR VICTORIA DO THEATRO POPULAR

HOJE — 30 de outubro de 1916 — HOJE
Tres sessiies —:— Duas peças

as 1' o 2' sessões
Ultimas representações da magnífica re*

vista

O PISTOLÃO
A peca do maior suceesso da actualíd ide

Na 3* sessão: — «Rpprise» da hilariante farça

A CABOCLA DE CAXA^OA*
Brilhante desompenho de toda a couuianhia

O- espectaculos comcc--_n jjcI.i e.v]ii.lji-;âo ilo "íüuià" L,í.ncm.'.tbfft*apliiço9. \Amanliü — «Premiéreu da revista de costumes portugiie -os -.
A JL-ili.L>l_.A S5_--1_,XA. M Õ041

3Bgi)aEJ-B_-BtÉÍ-B3---W^^"!!*_____._-__. 
A C-ES T_-_C_-3^"37_F-.-S5p

f.yclo Theatral Brasileiro |
Grande Companhia Italiana de Operetas Ettore Vitais 1
HD JE Segunda-fiiira, ?0 de Outubro ás 8 3|4 KG JE 1

Excepcionalmente uma única representação da éngraçídissima |
opereta em 3 actos, arranjo do Cav. Ettore Vitale, mu- d
sica dos maestros I. Caryll e Monckton c,

0 TO
Mauistral e inegualavel desempenho de ÍTALO BERTINI,

PINA GIOAXA, G1ULIETA CESTI

®sí-»n!_*_í„e9»M-9í.9M©eo*_>Ç'-?*^^«ffl-K_iM_9_.o«_!*e_ie»
I THEATRO RECREIO W^MB'

Tournée CHEMILBA (1'OL.VBIRA

uí_w'S 7 3x4 e 9 3x--t

TOMA PARTE TOPA A COMPANHIA

©

m

O Capitão Negro
desenvolvido cm 6 longos e emocionantes actos

FarS passar dcante de vossos olhos, embevecidos e dns vossas t-liims revolucionadas pefla anoç_io, o
mais formidável romance policial de aventuras até hoje editado. Tentar descrcvcl-o está aquém das
lioésas forças. Diremos apenas que o pu jante drama, descreve a degladiaç.lo, o embate, as lutas «cm
tréguas de duas -.'.ii-is, que juraram mutuamente vingança de morte, dc extermínio. As fugas, as
cavalgadas In-fernacs atravez de brejos, banhados e despenhadeiros, as pelejas corpo a corpo, as per-
seguigõiss; a pc, montados, em automóvel) de trem em balão c aeroplano, attinaem o_ inenarrável, c
se reveste dc especial perversidade. Tudo se destina a produzir nas platéas a mais forte ancie-

dade# e maravilha.
Dois artistas de fama mundial _t"ío os inimigos chefes das quadrilhas: — Mlle. Darson e Mr. Vio*
let, anibos do Tlieatro Odeon, de Paris, ijue desempenham os papeis de protagonista*; d.i peça.

Som temor dc er-nr ;i'firinamos poií, que o CAPITÃO NÉGRC é superior a ZICOMAR e
mais feiií.-.cioiiril que ri PROTéA... Vin.le ver e julgue...

No mesmo programma, a magistral cfbra-pnma da, inexcçdivel fabrica americana I*'OX FILM" 
CORPORATION

SAC-W-OiO OE ESP^SÜL c

:n.io em Biarritz (Franca); 3° acto em Villajn
(Hespanha). Grande e des'umbrante apparato scenico.
Magnificos^ scenarios. Cuidada mise-en-s.ene.

TíiT"'a" e i° acto GRANDES BAILADOS pelas primeiras
bailarinas VITTORINA_E_pyi_DIA_TAR.\'AGIII

 Regente da orchestra_maestro_ E; MOGAVERO ;
Bilhetes á 

"venda 
na Avenida Rio Branco n. 13$. Tele-

phone 573. Central. CASA L0PJ5S FERNANDES & C. das
10 ás 6 horas da tarde. PREÇOS DO COSTUME.

Amanhã
_l

Primeira e ultima do FAN-FAN LA TULIPE.B

§f0

lli h

__________ íi__C__^SÍSS___ff__S

§ Brilhante creação dfi CUEMILDA (i'OLIVEIRA.
MagniOco trabalho de ALI XaNDIU. AZEVEDO

no pintor Gerardo
I Amanha, ás 73|4 e 9 3|. - O cTxARIO.
| Quarta-feira, 1 (le novembro, mutitióe Ú3 2 l]2 %e
§ Dia 3 de novembro, por estn companliia : O S
IMAUTYRnOCALVAUlO. CH.RISfD. AloxnndreS
SÀzpyéclo. Em en sítios—A notuvol ucijri SIllOJíE, de9

Empresa J. Cruz Júnior — Rua da Carioca ns. 49 e 51
UM ?JÉ-Jjj_§S AKTE e'"~s"bntsaçãq

Um progríimma como o de hoje não precisa de
reclame — Basta que se Ifium os liluios

dos films e tiomus das .irlisias

soberana da 161a— mulher fascíiiudòra — arlisla do
celebridade universal, no graddioso fllm

rir*

Brevemente: CHAMPAGNE CLUB. — A seguir: Ciiicíiiá Star. .: im,
__s_B-!--__-_-. mÈs&^smsss^ssmmtmmmmtW ! «_>•

Hsnry Brieux, protiigotiista: Creniikla (l'01iv,-ir«.. 8

Theatro Carlos Gomes \Companhia de sessões
dn Kdeii-Thentr.i, .íe
Lisbua—Empresa Tel-

m ÜÜ HOJF
xolra Marques — Gerencia de_A. Goijio

A's 7 3x4 e 9 3t4 da noite
lin 3 — SKi*--rõlíS -- 3

ÚLTIMOS ESPECTACULOS
Com o cjr-iiicle suceesso theatral desta temporada

A revis-ta-faiitiiàia em dois* actos e nove quadro»
iu 5 externos o conimo-

ventus actos
Historia (in vi-la real, tlc hiiiceí profutulamentc tlramaticcò e vcrd-iileíros, que põem cm destaque o
nro.edlm-rito iliçtio, noliro e nuir.il ile uma cçpofj inlc-rn c du bem, .juc sacrifica a própria digni-
ihilc em prol da salvação, da honra de sm própria mãe.-

M'_.e-eiilscéne e artistas ile csçõl, '!»<¦ ¦" ri l-,.i hlm, ¦¦'.-• apresentar...
O uílimo c importante tumtero da revista animada

c_â

COMO EXTRA NA MATINÉE
-TOXT__F_._XrA.J__i

___^ """'"'¦ 

:; ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ - I ¦ II ;

nniMTA FPIRA  O maior colosso da clnemato„i_phia polic ai — O Rrande e soberbo drama
yumin-_--«-- am--icano da nova £<.-ie GALI.0 DE OUKO—Edição Pathé

GUERRA AO JOGO — (6 longi» netos)
_itrr!.-iSO EGUAL AO SEGREDO DA RAD10TE .1.GRAPHIA E AOS MYSTERIOS DE8U.l._-a-iu n-_ NEW Y0RK

A revista das familias — Ausoiicia absoluta de portiograpkia
TOMA l',Vi;l'ETÜl)A A CU.M1JANHLV

Amanliã e despois, ultimas representações de — O AMOR.
i Quarta-feira, «Ün de Iodos os Santos — GílANDIOSÂ MATI.NI.'...
i_£r________E'Srl^^^iLi^ri^^

CASÍH9 THEATRO PHESII
HQJ.B

Sogundíi-féira, 30
DESCANÇO

FÁTIMA MIRIS
A «»i :i nhã

Terça-feira, 31
2 únicas répres.ri'tiií-_8 (nes-te tliuatru) da opereta

g viuva
ALEGRE

Çompletundo os esnecta-eu os um programma de ab-ii solutus novidades.
! írbxlmamento-Estréa da'companliia portuguc/.a \de-

, ina-Aura Abranches. (m 3417)

ira

Grande drama de amor — Romance de paixão —
Sconai- da vida real.

FRANCISCA HEUTIXI é a dorriinadora do
cinema — Klia vence por onde passa.

OS CARRETEIS
DE FIOS DE OURO
Mimosa comediü-drumatica, íim 3 partes, urande

fabrica GAÜMONT
Protagonista : a linda e insiniiantc Mlle. FABREGES

O FILHO DE NEPTUNO
(Inédito)—Imponente drama da fabrica UNIVERSAL;

em 3 partes
EXTRA NA AlAxiNENKOnde está o meu marido

Grandiosa comedia de L..K. 0., em _ actos.

ATTEXÇÃ0!!-5--ftsira-ROLLÊAÜX-ATTI_XÇl0ll
Prodiiíios de força — Audácia c ••:-liicin — l.iitas

c Iriumphus do nnsso querido ROLl,I_AUX no
bello drama CRUEL EGOÍSMO.

M56.S

7-;.}



, - » •« ..iutoot; .

CORREIO BA MANHA — Segunda-feira, 50 de Outubro cie 191« CACA I Al t. «JAliÇAUOS BE TODAS AS QUALTOADEBVA9A I_VI V ao, Rna da Carioca, 30 — Ti t Central 178».

PEQUENOS ANNUNC ABI __________ ___RflIOS 1"MííIIb

IMPLORANDO Á CARIDADE
AWAMCIA, viuva, com 68 anno*

ide edade. quasi cí«o.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente .e sem ninguém
paria sua' companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuvo, com-
66 annos de edade, completamente
cega e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA,, pobre ve-
ihinha, com 70 annos de edade;

CAELOTA, pobre velhinha sem re-
cursos; .'..

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cega e «era amparo da familia;

ENTREVASA, rua Senhor do Mat-
tquiuíio» 34, doente impossibilitada
ile trabalhar, tendo duas (ilhas, sendo
uma tuliercolosa;

PRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
¦'jOA^ÜIM 

FERREIRA CHAVES/.
entrevado «em recunos;; 

LUIZA, viuva, .com oito filhos

SOARES, viuva, velha «em poder
*rMAWA 

EUGENIA, pobre velha
»em o menor recurao para a sua aüb-
«iitencia; __ ._

SANTOS, viuva, eom 68 annos de
«dade, gravemente doente de moléstias

TJ_ERE_A, pobre cégulnha sem
«uxilio d-, ninguém. _'.

AMAS SEGGAS € DE LEITE
PRECISA-SE ãe nma perfei-

X ta «ma secca, que dô boas
referencias, para tomar conta
tio lima creança do 8 nnnos.
'Xmiav ft ruo Bcol Grandeza
n. 56, Botafogo. (J44S7)G

Quereie ter uma bella CJo.Taellt.ira, ¦

USA.E I

I POMADA AMERICANA I
elimlua a cuspa, dá brilho e evita a queda dos cabellos fl

9 VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS H

ALUGA-SE 
o espaçoso armaiem da

rua da Lana ti. 47, a chave está
no sobrado c trata-sc na rua Acre, 36.

ALUCAM-SE 
as seguintes casas,

para família:
Rua General Pedra n. ts»,

.para negocio e família . 1505000
Rua Mariz e Barros ti. :.o,

diversas casa», na "Vil-
Ia Kugenie" desde. . . totSooo

Rua José .demento n. 47. . i;_$ooo
Rua Santo ChriitD doa Mila.

gres 11. 102 _i$ooo
Rua San'c Christo d.is Mila.

rres, a loja do 11. ipo. . no$ooo
Rua do Cunha, a loja do

n. 64 ioi$ooo
Rua Viuva Claudia n. 321.

.próprio para neaocio e
(anulia. . 140Í000

Rua do S. Tedro, a loia do
n. 381. . . s_.i$ooo

José •Clemente n. 43. , . . 9Õ$ooo
Ladeira do João Homem 69 i.i_$ooo
Lu, tule Contra-Aliniranii;

Baptista das Neves n. 30 aoaíooo
Jogo da Itolla n. 118. . . . i.a$ooo'frata-se á rua de S. Pedro n. 72,eom Costa Braga & C. (4028 R)

Cozinheiros e cozinheiras
l*'JLUG.VSÍ5 uma boa cozinheira dc
'XXcôr parda, «om pratica dc forno
_ -fogão, tem pratica de pensão ou
.amilia. dando fiança,da sua con-
iluda. Quem precisar, a rua «e _ao
1'rdro li. eS-l. sobrado. (S4°9 lA 1

IJUF.CVSA-SH 
dc uma. cozinhdira

. para o trivial e serviços dc eu-
nia: .mrtugueza c que dc boas in-
forma.õcj Ue si; praça Saen. Pena
il. as. (5377 B) R

CREftDOS E CREADAS
(ALUGA-SE uma moça de cor pa .
X\ra arrumadoira o mais serviços lc-J
ycs; rua da Assembléa 73. _

\55« L) U

PHECISA-Sl. 
de uma boa creada

para todo o «enrico de wm casal
nó, menos cozinhar. Trota.se a rua
<lo Hiispiclo, 84, «obrado, com Vi.
viano Caldas. (5384 C) .11

PKECISA-SE 
de uma creada, para

serviço de- casal, dormindo no.
Hl-guo!, à rua Barfio de Mesquita
n. 751, Andarahy. (494' I-*) J

PUIÍCISA-SE 
de uma menina para

caso dc pequena família, rara
serviços leves; Avenida Central 18.1,
_», andar.  (S648 C) M

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo o 6crviço; rua Guanabara
ir. 50. (5640 C) M
'PRKCISA-SE de .un» boa arruma-
i deira portuguesa ou hcspauliola,
.|iie 'durma no àtusjucl; nom fami-
«ia de tratamento; rua dí S. I-uiz
n. 49—'Estacio de Sá. (SlioC) K

ALUGA-SE 
por 122$ mensaes a lo-

|a do predio „. 49 da rua do Se-
nado, própria para familia; chaves na
mesma rua -n. -51 e trata-se á rua daJ.Mfandega n. 98. com o sr. Haia.
Tclcnhone iBjro Norte. (5333 E)R

ALUGA-SE 
um auarto, com ou acra

pensão, a moços do commercio; a
rua de S. Pedro 187. (5545 E)S

ALUGAM-SE 
esplendidos quartos,

jde frente, bem mobilados, a se-
iihores da tratamento ou a casal sem
filhos; pensão de 1* ordem; rua 1°
de Março 33. a°. (5068 E) M

ALUGA-SE 
uma casa, na rua da

America n. 63, com duas salas,
dois quartos e grande quintal; trata-
se na rua Santo Christo. 11, 147. com o
sr. Uamos. («066 E) M

ALUGA-SE 
na praia de Santa Lu-

zia 138, uma grande sala, mobila-
da, dando para o mar, perto dos ba-
nlios. a pessoa do conuncrcio c de tra-
tamento. (493=E)J

ALUGA-SE 
um excelente quarto,

mobilado, com ianclla, muito are-
jado. a moço solteiro, na rua Uia-
chuelo n. 95; preço módico.

(.26$ E) M

ALUGA-SE 
em casa de família de

tratamento, um quarto, a rapaz do
commercio ou senhora só. que Iraba»
lhe fora. na rua Gcueral Câmara 306
sobrado. (54<"9 E) J

ALUGA-SE 
na Villa Internacional,

á, rua General Caldwell n. 206,
.uma casa com dois quartos, duas sa-
Ias, bom quintal, etc: trata-se na ca-
sa XX da referida Villa. (151 E) S

ALUGAM-SE 
salão dc frente e

grande quarto com ou sem pensão,
preço muito medico; na rua da Ca-
rioca 49, iv e 2° andares. (5558E) S

ALUGA-SE 
esplendido quarto com

vista para o mar e jardim da Cio*
ria, para moço solteiro;, na ladeira
da Gloria, 37. ' (3253 I') J

CAMISARIA FRANCEZA
ALUGA-SE 

uma eala de frente, in-
dependente, benv mobilada, com

pensão, a dois rapazes decentes, tem
electricidade e telephone; na rua
Visconde de Paranaguá,... preço 110$.

(538i F) R

Corrimentos
Curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Rua 7 de Sotenibo, 180

Roupas brancas parasenhoras o homens.
Roupas deoama, mesa)
camisas Bertholet a
outras*

133-AVENIDA RIO BRANCO-133%tZe£X££.em
(E2C-C]EIKrTIl_A.L) linho, cretone, atoa'

Todos os artigos desta oasa são vantajosamente IhadO*
conhecidos não somente pela sua superioridade como Puahos O OOllarlnhos,
pelos sens preços, que deseCam toda concorrência. OtCm, eto»

ALUGA-Sli 
-metade dc uma casa com

serventia dc cozinha; na avenida
Hio Branco it. 183, 2° and. (553'E)S

ALUGA-SE 
a casa da travessa Ai

Santa Rita n. 25, sobrado c loja,
por 200$; ua rua Municipal, 3°.

(4142 E) S

ALUGA-SE por 70$, sala. a moços,
mobilia e casa nova, dc familia;

278, rua Kiachuelo. (549S E) S

ALUGA-SE 
uma boa caai com boas

p «aarommodações para «pequena fa-
railia, aluguel módico, á rua Visconde
dc Itauna u. 203; as chaves na casa
ei. 1, onde sc informa, só se aluga
a familia. (41.1

A 
LUGA-SE a loja da rua Maran-
guape n. 36, tem boa moradia e

já tem vitrine; trata-se na mesma.
Lapa. (5354 F) K

A 
I.UGA-SE um quarto independeu-
tc, arejado e fresco, mobilado, com

boa pensão, a dois rapazes decentes,
tem electricidade c tclephone, sendo
.5$ cada um ou 120$ para um só;
ua rua Visconde de Paranaguá 13.
Lapa.  (5.178 F) R

A 'LUGA-SE por 40$ mensaes, um
-Cxbom quarto,' próprio para um ca*
valheiro ou senhora; na rua Joaquim•Silva n. 75. (53'7 I') R

A 
LUGAM-SE quartos e salas de
frente, cora c sem mobilia; rua do

Riachuclo n. 02. (5422 1') M

ii-jo-i cattete, Laranjeiras,
X LUGA-SE o pavimento tw.

XJ-i-co da Av. Henrique Vnlla-
duros; trata-sc nn 1'ortnrin da

octivas. Se V. 8. quer vencer difficuldades da vida, ganharmuito dinheiro cm negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético e atlraente, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c sor

feliz cm amores e cm relações dc
todii a espneie, escrova-mo mime-
diatnmente, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-

DUAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — -Kua-Senhor
dos Passos u. 98, sobrado — Caixa do Correio
C04, Rio.

viimsus iutii.i£us, ganno

6RATIS
TTM almoço on jantar completo
\J com a sobremesa dentro de ura

pão por Coo réis, na rua do Rosa-
rio n. 1.7. (aB-uS) J

AI.UCiAM-SK 
aposentos ma_nificos,

com todo o conforto, preços modi-
jtos, Ixira moços do commercio; tia rua
tVuir Gama n. 45. (39-. E- J

TORECISA-SE de um3 empregada
X potttiguc-a, para cnsa de peque-
ma faiuilia; rua Capitão Salomão 27..
:tlolálo_o. (S4'4 C) M

3JKECISA-SE 
de um creado mie

. séia hom jarilineiro; rua ao Mat;
¦toso n. 96. (53!)' D) M

PWECISA-SE 
de uma bea creada;

portugúeza, para casa de pcifiie.
ma Iamilia; rua Senador Furtado n.
Hi, casa 33. (52JO u) J
mmamwmmmmmmtÊawmmmmmm 'l»« ¦*¦¦•*• "-lf™_

EMPREGOS DIVERSOS
I A I,UGA-SIJ uma lavadeira e engom-
ixmadeiRi, para casa de família; ua
a-.ia dc Santo Amaro 172. Cattcli-.

.... (513a l-1) J

EMPUEGA-SE 
uma moça de con-

dueta afiançada, dormindo _fóra
do aluguel, pata cozinhar o trivial,
ou lavar e passar roupa; rua Bento
Lisboa n. 70. (3337 C) J

PRECISA-SE 
de uma perfeita aju

dante de saia com pratica de
lioas oificin.-.s; tua 7 Ae Setembro
ai. eis, sobrado. (5639 D) M

rpKEClSA-SE dc uma perfeita aju-
.L dante de costuras, ua rUa llom
'fastor 11. 144. (36,17 D) ai

Líl!EClSA'SE 
dc «ma perfeita sai-

cita, que tenha pratica de ofíi;
K-iuas de 1" ordem; paga-se bem; a
mia 7 Ae Setembro 215. 'sob.

(5638 D) M

IJRBCrSÁ-SB 
de uma empregada

. de 1-' a 14 nnnos. para serviços
<le 11111 casal; na rua do Senado ti.
ti;. (5S6 O S

1_.lUiCISA._E 
de uma empregada

pnr.-i nrrtimadcira c copeira. na
_Ua Conde de Boiufim 735- (5300 C)S

IJKICCISA.SE 
<lc Jiomcns lialálita.

dos para fazer cabos dc tnacha-
<lo c picareta, para tratar a praia
<le S. Chrislovão n. 31O. (550.1 U)S
'fíULXlSA-SE de uma corpmhcira
£ c ajudante; rua Gonçalves oias
11. 6, sobrado. (54811 D) b

13RECISA-SE 
dc ofiiciacs cadeirei

ros; á rua Visconde de Itauna
«; íòí. fjiM ni j

Í>!._iCISA-9E 
de um lecel.o u

. ciilcmla do trabalho, de machlniw
..t "subir", para a fabricação de ca-
mi-íis dc nwllia. Dirigir-se fi rua
fleucral Câmara 21, sobrado, com o
ur. Cosia. (4£ u) 1

1>RECISA-SE dc uma lavadeira
J 1111c (íurina 110 aluguel: na ruo
Senador Furtado 33. (5146 D) J

PREClSA-SE 
dc uma senliora para

viver cm sua companhia; preje-
ic-^c estrangeira, decente .que tenha
iratica dc governar casa. quciii pre-

icndcr, rua dos Inválidos ti. 1.17.
rom a sra. Maria Juw. (53»^ -S1 l<

PRECISA-SE 
dc bons ofiiciacs st-

inteiros iicabadorcs, na ruri 00

A I-UGA-SID umn portn pnrnAnui pequrno varejo, cm
ponto muito transitado; tro»
tn-so com o sr. Duarte Felix,
Inrjfo da Carioca 13. lí

ÁI.UCAM-SE. 
a cavalheiros do cora-

mercio. boas salas e quartos, com
crendo nara fazer limpeza, luz electri.
co. telcoiione todos com sacada, para
o iardim <la praça Quinze As N^vem.
bro bondes de 100 réis nara todos os
minto, da cidade, a 33%. 40S, 50S c
£0$; á rua Clapp 1. (1C31 _5) S

A I,UCA-SE. sor qo$ um predio,
XVassobradado, na rua General Cal-
divcll 14, e outro, por 100S. na mes-
mrta rua u; trata-se nn rua do Hus-
pício 170 com o ar. Freitas.

(4437 E) J

A 
LÜGA-SE um quarto, a moços ou
casal sem filhos; rua S. Pedro

264. sob. .(?M3 E) S

AXUGA-SE 
o predio da rua .Tlico-

philo Ottoni mo; trata-se a rua
Gonçalves Dias 10. (S4qu E) R

AI1UGA-SE 
a boa casa da rua Joio

Caetano n. 40; as chaves estão
¦ao lado e trata-se tta Cervejaria
D. Amélia. Praça da Republica, 11.

(4081 li) J

A1UGA-SE 
um magnífico quarte,

com ou sem mobília, a um senhor
do commercio, em .casa de pequena
iamilia «str.; r. do Rezende 159. bai-
xos. (5406 E) J

A 
I.UGA-SE excel'ente escriptorio ;
Rosário, 172, com tclephone.

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua

Visconde dc Sapucahy ti. 33,5,
perto da avenida Salvador da Sá.
Trata-se na mia do. Rosário n. 60.
Aluguel, I52$ooo. (5358 E) R

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos,
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello é extingue a caspa com
tres applicaçõcs.

Vcndc-se cm todas as per-
fumarias, pharmacias e droga-
rias. — Preço „$ooo.

X IjUGAM-SE quartos com
*t*-pciisão, corforluveis, desde
4$ por dia, o nma sala com
pensão para 2 cavalheiros ou
oti sul, 200$ mensaes, luz ele-
ctriea, teleplione. etc. Pensão
Familiar. 1'raea José de Alcn-
car 1-1. Cattete. (K 3069)

AI)UGA'M-SE 
ns casas á rua Ruy

Barbosa 252 e 254. (antiga São
Clemente); trata-sc uc 250 casa 29.

(4.1S0 G) J

A 1ANTERNA
HOJE

AH.UGA-SE oor no* o predio á rua I ~ ü»Ica 'O.ão que e.vtermi.
ixGcneral Pedra n. 134. próprio i na a caspa o faz renascer o
para negocio; chaves no loca! e tra- cabello. líep. Salão Ulias, rua
%& c^M^llihM _>,,,vld„ü_„^OmO n»^V^tnm

8
ii-fi.)i Ouvidor 120 o nas perfam'1J^1- 

; rias. 3*000, V. (J1813)
A 

I.UGA-SE a espaçosa loja, pro- i
pria para qualquer negocio; Sc-j ALUGA-SE próximo aos banhos de

nlior dos Passos 71; trata-sc rua daiXimar, um aiioscnto ¦ com duas jancl-it  . .--_ i;\ 1(1 !..« !.«_._ .«.,.1 ,:i,..i .. •„_ t_:i,...._••« MncI.apa 103. (455= F) 1!

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da

ivenida Gomes Freire 11. 112. 2?
andar; trata-so na Comp. do Admiius-
tração Garantida, á rua da Quitanda
n. 63. (3171 E) J

Ias. bem mobilado; rua Silveira Mar
tini. uo. (G)

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Ali-

cc n. 56. Laranjeiras, coai bom
quinta!; as chavei cm baixo.

(3211 G) J

A LANTERNA
HOJE

A 
LUGA-SK ou vcnde-sc a casa da
rua Dr. Manoel Victorino u. 3-'o.

1'iedadc; as chaves cstSo 110 n. 31S; ;
trata-se na rua Carvalho dc Sa 52.
Cattete. (ó<J.T> G) M

ALUGA-SE 
o sobrado 11. f <la rua

do Cattete. Chaves na loja. ¦,
(5Í35 C) JI

I>UA 
Cattete n. I, sobrado. Nesta

1 bem arejada casa, alugam-se es-
plcndiiiors quarto?, com bclla vista
para jardim e mar, a rapazes e ca-
vallíciroa de tratamento. Tem ba-
«lios quentes c frios. Pciisüo de 5$
a (1$ e 7Ç000. Teleplione 5909. Ccn-
trai. (3=^8 S) J

ALUGA-SE 
por 200J o predio da

rua da .-Passagem n. 97; trata-se
na Companhia dc Administração Ga-
rantida, Quitanda, CS. (3173 G) J

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te, coai mobilia, luí electrica,
para um ou dois moços do commer-
cio; 113 rua D. Luiza n. 49. Gloria.

Uiôi G) S

ALUGA-SE 
aia rua General Po'y-

doro n. 20, avenida, uma casa;
trata-se ua rua da Passagem n. 28,
loja. (5209 ) J

ALTJGA-SE 
por 400$ o predio a

rua Hunraytá, 161; chaves no lo-
cal; trata-se na Comp. de Administra-
çio Garantida. Quitanda, 68.

(3i?« G- J

«¦i»Míl«ííi:!«!»I»MI»M
DOIS CAL1CUS DriSTB

PODEROSO ANTI.ACIDO
EVITAM AS MAIS GRA-
VES DOENÇASGuaranesia.

mmmmmmmmmsmmwm
A LANTERNA

HOJE

SLUGA-SE 
a casa da rua Cunha

Barbosa 33. (Saude), completamen-
te nova, própria para moradia; presodc oceasião; para ver. das 1.1 ás 15
horas; trata-sc na rua Urueuayana 174.

(3630 D M

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

A LUGA-SE o prodio da rua Santa
___Ale_andriiia n. 201) (ladeira do
Martins XI), com quatro quartos,
tres salas copa cozinha, despensa,
installac.es electrica e a uaz; collo-
cado era centro dc terreno plantado do
arvores frütiicras, em local elevado
e saudável; aluguel módico: trata-se
no 11. 181, ondo estão as chaves.

(4447 J) J

A 
ILUGA-SE o pavimento térreo do
predio n. 304 da rua Dr. Carmo

Nctto. Cidade Nova. (3-46 J) J

1 t««ws<immmMUÊÊÊmmmmmwmmJmmM

|.fciaS*r _*SH0Cl__^___. ** vJ*^-____WBB^___________fflt

^CsiUE&A ESTOU BOM, SOU 0UTRO.50U
iü_ . t?5E A TONtCINA OC-

Alfredo deQkrvauho
ÊTElíAS O MESMO RCSUUTAOO.
O TÔNICO 005 VELHOS COOS FRACOS.
AVENDA CM TODAS AS
PHARMACIAS E DROGARIAS.

B&POStTJARiam
ALFREDO DE CARVALHO &C.
10. .ROA 1»Dt /V\fl*Ç0 -RIO-/

ALUGAM-SE 
cm casa de pequena

familia, parte da casa que oecupa,
tendo sala, quarto e cozinha, tudo

. separado; na travessa dos Prazeres' n. 54, Rio Comprido, preço 2;$ a
30$ooo. (5173 J) P

ALUGA-SE 
a casa da rua Paulo

Frontin _. 51, anti.o morro do
Senado; a chave na mesma, das 8
ás 5. (53G0 E) R

NEURASTHENIA O FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

pu pup._i_
De X"5T__D3=l__»T_E__03_C

IS* o mais potleriw» tônico empregado
contra a_i mitlcstian oti exceN»o_, que

produzem cs^iitainento nervoso

ANEMIA CEREBRAL m
99 ©© PHOfePHATÜRIA

ALUGA-SE 
o predio assobradado

da rira Nery Ferreira u. 86
(Cattete), pintado c forrado de no-
vo, com 5 nuartos, 2 salas, porão
hahitavel c mais dependências c quin-

ALUGA-SE 
por 50$ o predio da tal; com installação electrica. As

rua General Pedra 11. 132-t; cha-' chaves estão na mesma rua, na pa-
ves no, local; trata-se na Comp. de daria defronte; trata-se com o sr.
AdmUnstração Garantida, |ú rua da Mario Itasto. á rua dc S. Pedro 35.
Quitanda, 68. (317? E) J Tc!. Norte 39t8. (279» G) J

ALUGA-SE 
a casa da ma Senador

Fompcti 11. 150, por 13»? men.
aaes, completamente reformada, luz
electrica; ^ratti-se na mesma.

ALUGA-SE, 
com pensão, cm casa de

faiuilia um excellente ,c amplo
commodo, a dois capazes sérios; nia
Silva Mançel 11. 58. (K)

ALUGA-SE 
um nuarlo cm casa dc

iamilia respeitável, com ou scí.i
ncis..rio. n moços ou a cas:il* rua d:.
Quitanda 66 2" and. Utoi E) J

ALUGA-SE na rua do Siio
^*-Bento SQ, St" andar, esqui-
nu da Avenida Rio Branco,
grande sala de frente c quar-
to, junto ou separados, com
pensão, cotn ou sem mobilia,
casa de familia. (M5070)E

A LUGA-SE a casa da rua Marqucz
XS.dc Pombal n. 6; trata-se na rna
l'rci Caneca li, 71. (5401 E) S

A LUGA-SE um bonito nndar. com
j_3w_i compartttnciitos c Brande quintal,
l>or 120$; rua da America 24.

(520í Ti) M

ALUGA-SE, 
em casa de

uma
familia,

uma sala de frente, mobilada,
com pensão; na rua Silva Mmiocl
n. S2_. (337-1 E) R

A 
ILUGA-SE uma sala bem arcjn.
da, própria para escriptorio ou

moços decentes cio commercio; na
rua Visconde dc Inltaumi 11. 3'.
canto da de Candelária. (5332 lí) R

* T.UG.VSE um lionitn sobrado, com
i^.R.12 o electricidade, á rua Erci
Caneca n. 480; as chaves esto r.o Ia*
du no botequim, onda s. trata.

(4152 E) S

* T.UGA-SE um bom quarto com en-; A LUGA-SE por 88S uma casa, com
-ttUrada independente, cm casa de XXboas accommodarõcs o grande
familia: na avenida Pas;os n. 44. sob. quintal; na rua do Cattete 214.

(5.32 E) M (2613 G) Jí
A LUGAM-SE salas de fr-nte c I A LUGA-SE nor 120$. o predio 332

iftbuanoi mobilados com ou sem I -tt-da rua Real Grandeza; tres quar-
pensão; íua S Tose 52. sobrado. ' tos. duas salas, cozinha, electricidade,

I-282 E) R ; etc; as chaves, por favor 110 n. 330;- v" •-- - tratar, General Polydoro. 2-2.
A LTOA-SE o armazém á rua _1_____.LR¦Í**-S. Pedro 79. Para tratar :• » i;uCA-SE uma casa. por 132$, com

no Io andar do mesmo predln, 
' __M quartos, 2 salas e irrande ttuin-

ondo f iinliciii se aluíram l:ll; oul-"- l)0C '^ °lm 1 nuartos.- 2oniio i.-inimm st. luii^iun mI_s _ cr.ndc ,lu\^a] ,,., rua j0
umas salits propnns pnrn es- Cattete 214; outra, cor 122S na rua
CrintoriO; (U 5171) E Bento Lisboa 80. com 2 quartos. 2 sa-

 Ias e irrande área; outra, dc 87$, c ou-
tra rr-r *i'$ ttm «rãlide quintal.

(4612 G) R

A LUGAM-SE. em casa de familia
-CXdo tratamento uma sala c um
quarto, muito arojados, com luz cie-
ctriea; .ia rua S. Clemente 150,

(5344. G) S

ALUGA-SE perto do mar, um
quarto de frente, mobilado, luz

electrica, cm casa dc familia; r. Vo-
luntarios da Pátria, 4:0. (4!75G)S

A 
LUCA-SE. próximo aos banhos de
mar esplendido aposento cóm duasiaiicllãs, mobilado; rua Silveira Mar-

tins 149. (5531 G) S

A LANTERNA
HOJE

ALUGA-SE por i.|o? um esplendido
sobrado, á rua Ruy Barbosa 8;;

chaves 110 11. 48, onde se trata.
(339' G) R

A LUGAM-SE hons escriptovios c cs.
iÁIpàçosoa quarlos, a ra'azes. no i°
c a° andares da rua Piimeiro ile Mar- . TTT„, _,-, „ „„„„(42S4 E) J A LUGA-SE a casaço n. da rna

a familia de
ALUGA-SE o 2- andar A^preAio tratamento. CÒllfe V Slllas, 5

ço, cóm"visla pa"a o ."-"'tendo boas quartos O mais ÇOniinÒdida-
iiccommodaçõei para iamilia; trata-se des. T-Utll-SO ftes-ta redacção
no mesmo. (4849 IO J com () sr, Duarte Felix.

TOSSE?
UnOXOHIGlA DE

ADM.PHO VASCONOBIjIíOS
27, Jíita du Quitanda, 27

A 
I.UGA-SE um confortável predio,
i rua de Santa Clara n. 148; tra-

ta-se no it. 150, esquina dos Tonç-
leiros. (.162 H) lt

ALUGA-SE 
por 81$ o predio i rua

Costa Pereira n. 33; chaves 110
n. 48; trata-se na Comp. de Adini-
nistração Garantida. Quitanda, 68.

(317.1 G) J

ALUGA-SE 
ror 45$ cm casa de fa-

milia, um quarto de frente, tilobi-
lado, com gaz c roupa de cama. Rua
D. Carlos I u. 94. Cattete.

(5181 C) R

ALUGA-SE. 
cm casa de familia, um

bom commodo, com dois comparti-
mentos, luz. entrada independente, a
pessoa simples; 41a rua Ilciijamin
Constant 152. (5389 'G) R

ALUGAM-SE 
casas com boas accom-

ihiódações, á travessa Pcpe e tua
tia Passagem; as chaves com o sr.
Kicardo, ua mesma. Aluaiicl, 102$.

(34=. G) J

A LANTERNA
HOJE

A LUGA-SE uma. boa casinha, den-
-filtro de uma chácara, ocm quarto,
sala de jantar." cozinha, com água
nascente; na travjssa do Navarro n.
25 amigo; informações na mesma tra-
vessa a. 81, venda, por favor.

(271 J) J

ALUGA-SE 
por 125$ mensaeí uma

boa casa, á rua Jorge Kud.c n.
153; a3 chaves na rua Oito de He-
zcntbro 11. .111; trata-se na rua Es-
tacio 37- (5iS8 J) R

ALUGA-SE 
a familia a boa casa 30

da rua Contra-Almiraute 'Baptista
das Neves, antiga rua da Luz, proxi-
mo á avenida Kio Comprido.

(4931 J) R

ALUGA.SE 
uma casinha com sala,

quarto e cozinha, na rua Fallete
n. 28; oara informações, na venda.

(270 J) S

ALUGA-SE 
o predio da rua de S.

Cláudio n. 23. para familia. com
3 quartos. 2 salas, copa cozinha, po-
rão, quintal, arvores frutíferas; as
chaves na rua Maria José 43 Estacio.

(4446 J) J

ALUGA-SE 
em casa de família

sem outro inquilino um espaçoso
quarto, com 3 jancllas para a rua e
luz electrica; na travessa Rio Com-
p !do 14 esquina '.'.! Haddock Loto,
sobrado. (5139 J) J

ALUGA-SE 
tun espaçoso quarto,

próximo ao bonde dc cem réis, a
dois rapazes do conuncrcio, cm casa
de familia estrangeira, sem creanças;
na rua Navarro, 70. (5318 7) R

ALUGAM-SE 
dois commodos a um

casal sem filhos ou, a moços do
comntcrclo; na rua Aristides Lobo n.
128, robrado. (5337 J) R

A LUGA-SE uma boa casa com tres
Aquários, uma sala c cozinha., por
56$; trata-se na rua de 8. Carlos
11. 103, Estacio de Sá. (5387 J) K

A LUGA-SE uma boa casa, por/Í.200S. na rua Marechal Nicmeyerí2 (liotolof*o); as chaves e_!ão nos
fundos; tiata-so avenida Central 105.
(Cambio). , (446; G) J

Leme Copacabana e Leblon
A LUGA-SU o predio n. 57

A-du ruu Ipanema; trata-se
no 11. 65. (J 4920) H

de
uma casa completamente mo-

hiladu, para pequena familia, a rua
Goulart 11. 62. (5176 H) 8

A 
LUGA-Slí perto dos banhos
mar, un

LAPA E SANTA THEREZA
ALUCAM-SEços, com lioi

(3107 G) J

1 \ LUGAM-SE uma bella sala c fri- [-ÉiJLluuctc ou ((trarto só ou lindo a;>- jipartamento, esplendida vista para o|
í mar, 'uz electrica. líondcii á porta,

1 „.,,, „„•„.»,„, , mn Perto dos banhes dn mar, cm casa ?om
- 12w ,.W-dor creanças c único inquilino mobilados-, Tf. íJ S5V-',„ ;_"¦•, e nuüs commodldadesi na rua Cliris.e creadps. 110 bello palacete D«B,nça, - c , ,,. ¦• éi im\

Láí? 
Mara"K,,:ini! "' 

U324 % J 
; *¦ Ph™««°

A LÜG \-SE um bom quarto para !
•Cksòl.eirò ou casal sem filhos: nia |das ^lar!ccas ti. i_ (-2S6 10 Mi

A 
LUGA-SK a familia de trataram-
lo, o confortável predio da tra-

vesia do Torres 13; trat. Riachuclo.
13O. (4019 10 J

ALUGA-SE 
a dentistas.^ moilistas,

ou cavalheiros, uma o(*tima sa.a <te
frente, nova, a preço -módico. Una
M; Fioriano 71, sob. (5372 E)

ALUGAM-SE 
bons comniodos 11 pes-

soas distinetas: 1111 rua Visconde
de Mátahguape, ?3. Lapa. f4.t6oE) S

ALUGAM-Slí 
o* nredios novos, ,-ro-

prips paia família dc tratamento,
á rua de SíMitWnna do Matlicus us.
51 c 53, bonde I.ins de Vjisconcellbs.
Doca do Matto, Trata-se á rua Uru*
gttjtina 11. 76. As chaves no bote-
ouim da esquina. (4.1.U E) J

^ LUGA-SE para familia de truta-
__Lmehto o grande e confortável 1"
andar do predio inteiramente imvn da
avenida Mem dc Sá 11. 349. tendo
7 hons quartos, duas grandes sa ss e ,
mais derendeitcias. (4_3ol'-)R

A MJCA-SE pam negocio limpo a
Xa.loia inteiramente nova, da avenida
Mem dc Si 11. 340. esquina da rua
Frei Caneca; ponto dc grande fit*
tur.i. (4027 F) R

* LUGA-SE um qn.-irto. na avenida
-HL-tlém de S.'i n. a^, sobrado, não
lia creanças nem outros inquilinos,
casa dc iamilia. (4704!'') J

Lavradio 11. pS. (3363 D)M

Í)KE(:ISA-SE 
de bons ofiiciacs sa-

. pateiros montadores, na_ rua do
Lavitadio n; 98. (53S6 D)M

IJRECISA.SE 
dc um cmprcRado

para linípcz.i c fazer carreto-,;
esigese nue saiba ler e que uc rc
ferencilis <le ii.-ti condueta. rim do
I .avradiu n. 98. (53S. IJ) M

Í>REC1SA-SE 
de um empregado

para volante dc plantas, na cha-
cara á rua Maná n. 13. Santa lhe-
reza; prefere-se com praticai

(5403 D) M

Casas e comniodos, centro
ALUGA-SE um i° andar. 3. luar-

íllos, 2 salas, para consultório 011
officina; rua Assembléa 30.

(539.1 10 M

ALUGA-SE 
cm ca=a de familia, uma

linda sala dc frente, com um gran-
dc quarto, e independente, a casal,
solteiros ou eícriptorio; nu rua .Uru-
Kuoyana 97, sobrado. (3630 L) M

ttrVTIXXTTTTXTTXTXXliXrXXtXXXTXXXXXYXTTrrrriU
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-
THE1NA. FAZEM DÍ1SAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA, w
nevrálgicas e dores rheumatícas cm poucos minutos. h

Pode ser usado por qualquer pessoa sem receio dc atacar qual- »
té quer orprão. sendo por esse motivo, superior a todos os ¦similares, h

DEPOSITO GERAL 4
H
X
K'<
M

GRxiNADO & FILHOS
91-Rua XJjcasviei,sretxi.a,-&l

|__2__X____G_XX_ vçaxxxxxxxxxxzxxzxxxxxn
LUGA-SE nm bom quarto illunii-, ALÜGAM-SE 2 optííuós quatros

-tXnovos, 1AnaTlo õ luz eicetrica. á moços; pre
ço 35S; á rua Riachuclo,317. _

(50O5 E) M

Al.UC.VLcom ou sem penío. .1 cavaluciros
de tratamento. Av. Passos 40, sob.,
casa de familia. (J.Í64 V.) b

ALUGA-Si; 
uma boa sala de frente,

bem mobilada, com entrada inde-
pendente, cni casa dc familia; na_ tra-
vessa Muratori, 22. (4531 L) S

4 IX'G \-SE uma linda sala. para
.T_.rap.iz do conuncrcio cm casa de
tratainciiio. com tçlephono; trala-sc na
avenida Wem dc Sá Oa. Í5S47 ^ °

IA LUGA-SK, menos para pensão
XJulc preferencia para uma boa of:

A LUGAM-SE salas «diversas o um
xXnmplo salão, próprios para csr-ri-
piorios de companhias empresas, etc,
á rua da Ouitanda 24. sobrado, '"
nttdat luta sc na loia. (4i.i6E)S

c
pretcrciici.-i para uma 00a offi-

dita <lc modas, o grande sobrado, coni-
iplctamentc reformado da rua du Ca-
nioca, 34. (5O27 U) M

ALUGA-SE 
era casa de familia. um

quarto mobilado, 011 sem mobília,
ti senhoras do commercio on casal que
irohallie fora; na rua de S. TosS 18,
¦2" nndar. (5521E) M

ALUGA.SE 
um «nacoco e arejado

quarto, com pcnsSo, a um casal
sem filhos ou a 2 rrocos do commer-
cio; rua da Quitanda t"7 2° andar.

(jCjj E) M

A LUGA-SE rara familia, a loja do
íJ-pre.lio 11. 283 da rui dc S. Pe-
aro, completam.ftc pintada e forra-
da dc novo. tendo muito bons àpo«
eenioi e nunca falta ugna.

(49:6 E) K

ALUGA-SE 
ror 300$ a j° andar do

predio & avenida Uio Uranco P7,

S.^«°fat;i.ir°raurfjfi09, AVEHioA nm
PtKto, pavimento térreo, esquina. -

/.... K\ Ri

ALUGA-SE 
um armazém, com mo-

radia na rua General Câmara D.
17S; preço ijo5; as chaves estão no
botequim defronte; (5541 1.) S

X LUGA-SK. em casa de casal dc-
iÍLccnte o sem filhos uma magnífica
sala dc frente, com ou sem pensão,
á outro casal; praia Santa Luzia 142.

(5474 E) J

ALUGÀ-SE 
perto da avenida Kio

Branco, uma boa sala bem mobi-
lada; tem tclephone: á rua Nova 150,
era frente ao theatro Phenix.

(5462 E) R

a preço barato, casa de fa-
uiiiia. Kua da Constituição 36. uh.

(5573 E)

que os DOCE Se ^^sMkI I
BEBIDAS da Wlfflfflm

7***Vsíra( ¦S^™Mfltg_^l_a8_p*Í_sl^^^Js

SAO FEITOS POR HÃO DCMESnuI

A MIGAM-SR casinhas n n
•AiAvcnidn tlii Gloria, rnn do
Cutti-to 133. As chaves na cn-
su 15. Trata-so com Paulo
1'ussos & Com»., rua Santa
Luzia 11. 202. G

A LANTERNA
ÍIÒXK

ALUGAM-SE 
dois commodos, com

luz electrica e grande quintal,
cm casa de familia; ua rua do Se-
nado 194, sob. (5215 E) )

ALUGAM-SB
NA

SECÇÃO DE PÜOPlMEDADES
"SUL AMERICA"

Rna do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou confor-

me indicação nos rcípccUvos carta-
ZC5.

1'ar.a Iratar das 8 ds 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Una Gene-

ral Joié Cnristino, 44, com tmitilifl-
c-i accom1110d.-11.-oc5 para fn:níi:_ de
tratamtnio. porão liabitavel, luz "le-
ctriea, grande quintal, etc. A'" ¦<*!
27P$ÓÒ0.

MATTOSO — Rua Campo '
n. 89, com magníficas accomr .
ções para familia de tratamento;
rão liabitavel, luz electrica. grau.e se com o cncarrc.a.o,
quintal, etc. »or°

ALTO DA ROA VISTA - Ira-
vessa da Hoa Vista 20 com 4 luar-
dos. 2 sal-is. luz electrica, clc.

LARANJEIRAS — Ru.-» das La-
ranjeiros n »r?,i com boas aceommo* i
<l:içõcã para familia dc tratamento. .
quintal, luz electrica, etc. ÀUtga*sc
ror 3oo$oboÍ

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Christin.i, 104 com bois oc-
comntodações p^ra grande familia de,
tra-iomeiito porüo. quintal, etc.

I PROGRESSO y^/iW^^^ B

VLUGAM-SE 
magnificos cnninioclos,

a cava heircjs e moços do commer-•io, na confortável avenida Commer-
•o, na rua Christovão Colombo n. ^8,
iroximo ao largo do Machado; trata-

qualquer
(4416GJ j

II
Tomo l»P,ITO)ÍAL MA-

1UKH0
IStia 7 do Setembro 180

X L1_GA-.SE ojitlmn sala úe
^•frente, niobilaila on não,
com on semniliomhomhomo.
com luz electrica, em casa dc
familia. socçgàda; na rua Vo-
luntarios da Palrlii 429.

(S 4178) G

A LUGA-SE na rna General Scvc-
X_Lriaiio n. iSli, casa dc familia, uma
sala de frente e mais cinco quartos,
nulo com mobilia c pensão, por 100$.
on$ e 86$; Só a ressoas distinetas.
Pagamento adeaiitado. (4z.i3C'.)R

ALUGA-SE 
po.- iG-'$ a casa da rua

liczei .-¦_. -. jzenove de Fevereiro n. t_55í -*s
chave.l estão na venda da esquina da
rua Voluntários da Pátria c trata-sc
na rua de S. Pedro n. 68

(33--

ALUGA-SE 
a easa n. 172 da rua

Silva Telles, Ipanema, ao pé da
avenida Vieira Souto, próximo no
mar. Tem Iodos 03 requisitos parafaiuilia dc tratamento, quatro quarlosc grande terreno. Preço, 200$. Tra*tar á rua de S. Pedro Oi sobrado,
com o sr. Dante. (39IÍ9II) J

1 . -._ ... K.tiiciii/ sLiccn.uu.. du ros
to, coilo e braços. Encontra-se nas
cisas : Ra.in. Hcrmany c Cirio.

* LUGA-SE em casa de casal sem
Ãfilhos dc todo socego, um grande
c arejado commodo, com ou sem .mo-
bilia, para casal ou senhoras serias
c serventia no resto da casa; na rua
Krci •Caneca ti. 541. próximo ao Es-
tacio de Sá. (5401 J) R

ALUGA-SE 
a easa da rua Urtiguajf

n. 136; trata-se 110 armazem da
esquina, com o sr. Joaquim.

í.4'4-» K) _

ALUGAíSU; oor uai. o predio k
rua Aristidcs Lobo Mfi-IV; chave»no 11. 124; trata-se ua Companhia de

Admitiistratão Garantida. Quitanda CR.
(.11 ro K> J

ALUGAM-SE 
casas, a ieo$, na rui

Conde de Bomtim 2-9, com 3 gran*des quartos. (41)33 K) J

AI.UG.-.-SE 
boa casa_ na Villa dl

Lourdes.
Izidro 2.1.

á rua Descnibai nador
(Ii67 K) S

A LUGA-SE barato, o grand« sobra.
•X\.do ila rua Conde dc llomfim 2j,q
com nuiv.erosos aposentos, forrado «
pintado ile novo, quintal, kiit. e. ele-
etricidade. (iií>7 K) S

S. Chrislovão, Andarahy
e Villa Isabel

AI.UG\-Sl. 
hom e novo sobrado,

por 140$, com 4 quartos, a salas,
luz e lectrica c gaz, junta grande ter.
raço. boa banheira esmaltada e lodo
conforto; rua Baião de Mesquita 7,18.

(.3942 L) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Paula

c Silva 11, 17, muito commodo,
para familia; está cm pintura; pro.
Mimo ao largo da Cancella. (553?L)S

ALUGA-SE. por 1.0$ mensaes
casa da rua Maior Ávila 01,

¦a cs. a
9li com

3 quartos. . salas, despensa varanda
e luz electrica; as chaves estão n. ror.

(szn L) M

ALUGA-SE 
uma sala em casa d»

familii. com entrada ' independeu-
tc; na rua Delia S. João 11. .17.1.'31.19 L(3 ) J

ALUGA-SE. 
por 80$. uma boa casa,

com fraude quintal, electricidade,
etc, ua tua Esperança 51; chaves na
n. 53, bonde S. Januário. (51.SDS

A 
LUCA-SE a casa da rua Bclla dí
S. João n. 355, S. Cbristovão ;trata-sc na mesma.

_JI11!»I.IJV1IU •
(u.R Dl

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua

Leopoldo 133 (Aiularaliv); nlu_ucl
Ro$; as chaves estão na venda ao
lado; trata-sc na rua do ltnsnrin
105, 1". (4024 L) J

A LUGAM-SE quartos.» a 20$, 35$,
¦ _Vto$ e 35$; na rua llomíiin n. oS;
têm muita (ij.ua e muito terreno. São
Christovão (4324 L) J

A LANTERNA
HO. 13

ALUGA-SE 
n casa da rua do San-

ta Alexandrina 11. 169, cora qua-
tro quartos c mais dependências; n
chave está 110 n. 137. (5409J) J

Constipação
Tomo

PEITOKAL MARINHO
Kua 7 do Setembro, 180

ALUGA.SE 
uma casa com pequeno

jardim, duas salas, dois quartos
cozinha com; fo(*3o econômico*' Justai-
lação electrica,, chuveiro, \V, 0.,
quintal, por 100$: na ruu Thcodnro
da Silva u, 427, 

'bonde do Andarahy.
(4290 L) J

ALUGA-SE 
a casa n. 41 da rua

Costa Guimarães. Retiro tia Ame-
rica, S. Christovão, bondes de S5o
Januário; as chaves estão na venda,
em frente; uHirucI 110$. (5013 L)R

ALUGAM-SE 
na Terra Nova, qua-

tro casas por 80$ mensaes. todas
cilas, tendo uma destas armação e
para negocio; 11a rua Souza .rcitas.
lote n. 3; trata-so na rua da Qui-
landa .14 e 36, loja. (4199 L) J

X T-UGAM-SI. ns c.isns «In rua
-íiB. Maria 71 (Aldeia Oiiih-
pista), trnnsrcr.snl ú rua Po-
reira Nanes, noras, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, lia-
nheiro o tanque do lavagem,
todos os coiiiinoilos {Ilumina-
dos ú luz electrica. As chaves
no local. Trata-sc na rua Gon-
çnlvcs Dias 31, próximo da ei-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Canipistii,
cuja passagem em duas sc-
cções é de 200 rs. Aluguei*
100$ o IIO9OOO. li

ALUGA-SE 
por 101? o predio da

rua 1).-. Carmo Nctto n. aiS-A,'oja; chaves no lado e tratà-si: na
Comp. de Adniinistração Garantida.
Quitanda, ^8^ (3178.T) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Ea-

ria 'n. 28, Estacio dc Si, por 172$
c trata-sc na rua Christovão Colombo
11. m_; sobrado, Cattete; as chaves
nn própria casa. (54.14 J) J
A LUGAM-SE as casas da rua Gon-

_\çalves 11. 10, Catuiubj-, e rua da
Saude 11. 171; trata-se á rua Haddock
Lobo n. G7. (1424 J) M

ALUGA-SE. 
na rua Dr. Costa Fer-

raí n. 10, a casinha 11. III, com 2
ouartos. 2 salas, electricidade; as cha-
ves estão no 11. I. (S<>43 J) M

HADDOCH LOBO E TIJUCA
ALUGAM-SE. 

no afamado bairro
.Haddock Lobo, a moços solteiros,

2 grandes quartos, com frente para a
rua, bonde de 100 réis e cm casa dc
familia; rua do Mattoso, 204.

(41.13 Iv) J
A LÜGA-SE por 120$ uma casa to--» .i, '...>.H„(ta, na travessa do Cruz

n. S (Haddock Lobo); as chaves no
n. 10. (3970 K) J

A LUGAM-SE as casas 78 o 80 da
ilLrua Visconde Flgucircdoi as cha-
ves estão «a mesma rua 79.

(4090 K) R

A LUGA-SE a boa casa da rua dos
-f-LAraujos n. 91 (fabrica das Chi-
a_); os chaves estão na mesma rua 80.

(5104 K) S

X XiUGA-SI- casa tle iamilia

A LIGA-SE por 132$ o predio á
-t_-rua Iíumaytá n. 60-IV1 chaves
ucs fundos; trata-se na Comp. de

G) K Administração Carantida. Quitanda !»• «3- (3175 G) J

I -íi-boa sala, frente para .iar-
dim, para 2 r.ipnze:

ALUGA-SE 
a magnífica casa á riu

I), Latira dc Araújo n. 178. cam
duas salas, tres n,tiarto. c mais depen-
<Icncias; as chaves esto na mesma, das
p ao meio-dia' trata-se na rua Uru-
fruaj.na, 154. (41160 E) S

A LUGA-SE um quarto dc frente,
_rt.com ou sem mobilia e com j>en-
so; na travessa de S. Francisco^ í».
2" andar, perto da Carioca. (.|i5.-S)S

4 LUGÁ-Stí um sobrado com 2 sa*
jAlas c .1 quartos c mais dependen-
cias. nor 200$ mensaes; na r;ia do
llospicio n. 29;; as chaves esto nm
loja e trata-sc 11a rua da Alfândega
n. 161, loja. (4'4S El S

A LUGA-SK um bom quarto
-í*-em casa de faiuilia estran-
geira, banheiro, Iiit; electrica,

ALUGA-SE 
em cifa de familia de

todo respeito, uma boa sala de
frente, com luz electrica c limpcsa,
em lo_ar saudável; r.a rua Monte
Mcgre n. ir. próximo á rua do Ria-
chuelo. (3393 F) R

'.UGA-SE S ma General Sevcria-

grandes Lcconinioila.ües;
ua mesma rua 108.

informa-se
(4...G) R

LINHO LINHO LINHO
VENDA A PRESTAÇÕES

Xteopolã Strass

A LUGAM-SE bons ouartos c sa'a5,
Âcoih penso, a casaes _ cavalheiros,
banhos uiieiite3 e frios, preços modi-
ds; para ver c tratar na rua da La-
pa ri. 35- '5571 .)

Tos Isentes"
CIJIIA KADICAIi da sono-

rrliéa chronicti ou recente,
estreitamento de urcthra, em
poucos dias, p^r processos mo-
demos, sem dor. Garante-se

etc; run Senador Dantas 87. io tratamento, impotência, sj-
(B 5323) Eiphilis c moléstias da pelle,

appl. 60G o 90-1. Vacciniis
ALUGA-SE 

uma saal dc frente para | mitio-onocoecica. Pagilllicntò.rapazes solactros ou nara escripto*  _-•__,,_.__i_.,_.. ri.».rio. A' rua dos Andradas n. .25 sob. Upôs .1 enrn. Cônsul nsili.t-
(5330: E) Sírias, das 8 ns 12 o do 2 us

10 Ja noite. T. (3. 3981. Ave-

,\ l.UGA-SE uma sala a dois ou tres
XAmoços q\\ a casal .em filhos, com
ou sem pensão e com ou sem mobilia.
Marques de Abrantcsf ?í>.

(Si.i G) R

ALUGA-SE cm casa'de uma viuva,
j_.Ti.uma sala heni mobilada, para des-
catuar: beceo do Kio $S. Cittctc.

(3140 G) J

ALUGA-SE 
uma linda casa com clc-

ctr:cidade, gaz, porão, duas Mias,
tres quartos, etc.
Marciana 5 •

120$; na ma Dona
(5201 o .;

4 f.UGAM-ST. uma rica sala dc
_Oú'rente e magnificos Quartos, cou:
ou sem mobilia c cem ou sem pensão,
á travessa Cru?, ttma ..=;, próximo
aos banhos do mar do Flamengo, cm
esplendido predio recem-construído c
dotado dc todo conforto, inclusive te-
léphone. (54=i G) Jl

* /;v; Saudei Praia Formosa
pensão, 120$; rim Andrade '
Pertence 32. T. 5101, C.

(H 5283) O

A LUGAJI-SIí, a uessoas de trata-
/Tuucnto, uma mapuifica sala e um
bm qup-;o, cm cuís tle fahiti**a, tira-
xihio aos banhos de mar; na rua Buar-
nue de Mace-lo II. 16. (5416 G) J

ALUG.\M-SK 
duas bons casas, com

.dois nuartos, duas salas e mais
dependências, por 76S c 8:í:_na tra-
vc:sa .ernairdina ot. Laraniciras.

(548; G) S

nida Mem do Sá, 115.

4»«
xaiiiiavíioNia : isoi^rrs^ai^

í LUGA-SE «m s.-.braJo. com ires
rinüartos. duas sal.-.s e iodas as com-
modidadcs. nelo nlamiel de 100?; .-.s
choves islão no n. iS na raa le-
tropolis u. io. Santa Thercza.

(4137 !') i>

LUGA-SE ou vende-sc o predio 1 ~ -—
da ríiá di Pásiagcüi n. mo. com i, LUGA-SE era avenida d:s r.-.rta e

-3 ™~. ^-» : imuI.-.> accomniodações pára família de Zisoccgada, cisa r.Qva.eom_ duas ia-
hJLt&h ^5 i-a'an,enlo Aluguel 350Ç, preco de | Ias. cinco quarln.:. ontima lastallaçíovoluntário

A LUGAM-SE .para familia dc trata-
XJuntnto, os cisas ik rua_ Kcal
Grandeza ns. 35 e 4.'. cisa VI, com
cinco ãuaríos, d tias sala?, cozínlia, ço*'pr., despensa, dois banheiros, duas sa*
nitarhis, luz electrica. jardim, quin-
tal. etc; para ver <• tratar na mcs*
ma ru:.. esnuina dc S. Clemente 3-;.
armazém. (5190 O) R

A LUGA-SE o cnsa da rua D. Ma-
XXrianna n. 121; trata-se no n. 117;
alugiiél ioo$; Botafogo. (.ü<M G)il

HiaHtiiBffiaiipiipapEBMIBiii
1 OS QUE SOFFREU DO i
Í ESTÔMAGO DEVIM USAR |§

I Guaranesia 1
K • g
i::'i_l::-H";iBiii:iB":ia;:''!Bí!_li:-'í5 ::;_<' .íSüs

6 Mangue
\TvUG.VSE 

f-ara negocio o predioda_ rua .Visconde de Itauna n. 147
com immenso terreno nos fundos, o\
de pódc ser montada unia grande fa.
brica oit um elegante cinema, po:ço ponto c; de primeira ordem, é me.--
tr.o 11a praça Onze de Junho.

_!_____r) R
ALUGA-SE 

paia negocio, a boa loja
n. 201. da rua de Santo Christo

dos Milagres, já com armações c có-
pa eu pira um br.m botequim ou ten-
dinha. Trata-se á rua de S. Pedro
tt. 246. Í-"23.J1 I!

X LUGA-SK uma easa pintada e.CíLforra ia dc novo. com grande quin-tal e porão liabitavel, na rua I'arnczi
11. CS, Morro do Tinto; trata-se na
mesma, dc meio-dia á 1 hora.

(;oGo I) M

A LUGA-SE uma boa casa. perto do
_T__A!::iisicrio da Agricultura e dos'; gjliaiilios dc mar, preço ~n?; r.a rua | Hj

saijiiEii^iiiXi^siiaisssiiiinBiBtf
Cli A' DE MINAS f§

(Legitimo Chapéo de Couro) aGeneral Sçveriano 11. 66; irata se no j m Dcpbsito: Kua des Ourives 54 f_^—^ ~—~ \ às%mmmmmmmmmsí
ALUGA.SE bom quarto ntob.ado, -;

-íla c.isnl senl filhos ou a cavalhel* j A LUTrA-SK uma boa alcova, e:n ca-
ro de tratamento, casa cm centro de j XjLsa de familia» a moço solteiro; in*

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Netirnstlicnin,
Esperintitorrlifia.

Curn corta, radical c rápida
Clinica ele.tro-tncdica, espe-
ci_tt do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Nanolcs e P.io de Janeiro.
Daa o ás 11 e das 2 ás s.

Largo da Carioca 11. 10
sob-.ido

ALUGA.SE 
uma casa, na rua Dr.

SÜva Pinto n. 122; ns chaves na
padaria (.;. esquina; ahiKuol 100$; cm
Villa Isabel. (4788 1,) 14

ALUGA-SE 
a boa cosa da rua Soa-

res fio, S. Christovão; as chaves,
por favo* no 64; trata-se na rua Gon-
calvcs Dias 44. Café 1'apagaio,

(3724 L) S

AMJÍjA.ST. 
tuna tasa á rua Cosia

I.obo 10.1 J 3 quartos, 2 salas, clc-
etricidade; aluguel oíS; trata-sc run
Jockcy-Club 105. (4180 L) K

ALUG':-SK 
um armazém, esquina,

com 16 portas, junto á um cine-
ma; serve para um botequim e mais
café caneca podendo ainda sublòcar 8
portas, querendo; preço 180$; rua lia-
rão de Mesquita 642. (3941 L) J

A 
LUGA-SK n predio da rua liarão
do Tom Uctiro n. no, com «spaço-

sos commodos, quintal e illuminação
electrica' trata-sc no mesmo; aluguel,
nz$ooo. (,1'34 L) S

ALUGAM-SE 
os nicdios da rua lia-

rão dá Bom líetiro. com bons com-
modos, quintal grande luz electrica;
trata-se uo n. 110; aluguel qiSooo.

'.¦.72.1 L) S

AÍ.UGA-SB 
a bonita casa d pe*

quena familia decente, por 03$;
na rua liarão do Amazonas n. 146,
íoi toda fingida; a chave na casa 6,ocal socegado, bons ares da Tijuca ;as chaves c tratar na rua Club Athle-
tico n. 35, (3371 K) R

ALUGA-SE por ioo5 a casa da tra-vessa Carvalho Alvim n. 33,Uruguay; as chaves no mesmo, tem
tres quartos e electricidade.

(54=3 K) J

ALUGAM;SE 
os nredioí da rua

Conselheiro Jobim ns. me 31, com
bons commodos, jardim e ouintal gran-
de; trati-se na rua Barão do Bom
Retiro 11. 119; aluguel gi$ooo.

(.17" D S

ALUGA-SE 
a excellente casa dji

rua Aguiar n. .ti; ns chaves estão
110 n. 33; trata-se á rua Silveira Mar-
tins n. 1C4. Ç..C.2 L) M

X IiUGA-SE por 91$ mensaes
.fi-unia casa nova, illiiiniiiiula
íi luz electrica, com banheiro
de ngua ínornit c fria, ú run
Conde do Leopoldina n. 148.
Trnta-se na cnsa 1. (M5-415L

AI/UGA-SI. 
ura bom predio, com a

salas, 4 ouartos. banheiro, tanque
e mais oreciso tendo uma varanda to-
da rodeada de portas . jancllas cm
todos os commodos, grande largura
em volta da casa, toda acinicntada. e
grande terreno nos fundos: na rua
S. Luiz Gonzaga 35C: bondes á por-
ta; para tratar, na rua General Pe-
dra 433. com Soares; altmuel 140$.

>ÍS4Qa L) M

ALUGA-SE 
perto 1 quarto com ar-

.inações para qualquer negocio; na
praia de S. Christovão 11. ;, barbeiro.

(3631 D M

ALUGAM-SE 
duas casas novas, cora

dois quartos, duas salas e quintal,
a 120$; para ver e tratar na rua I'e-
reira de Almeida n. 8i, das 7 !''s 0.
Mattoso. (5520 L) it

A LUGA-SE por no$ _ nredio da¦Cirna t.eneral Delgado ai Carv.illia11. 54. antiga Industrial; trata-se narua Rodrigo Silva n. 40. ourive-'»"«•  (4460 K) J

jardim; na rua das I>aranje
(5516 G) J

. i forma-se na rua Commcndador I*co*

I venda 5-5:000$; tratà-sc na mesma rua | sanitária, etc
1 a. i_s. (49=1 G) } dc se tra:a.

A LANTERNA
II0 J B

i-r.rjo a.
Torto.

*>, próximo ao Cáes do
(53=0 d j

A LUGAM-SE pir preço barato, boas
Xi-casas com dois quartos, duas e.v

, !rs c bom quintal. Infarma-Se na ruar— Cardoso -Marinho n. 7, escriptorio.
X lUGAM-Sl-, em cnsa de ín- •I'ra!a ^S.05"' <s-'° I) J

-Ci-iüilia belga dois quartos
juntos ou sçiiarados, eom ou
sem mobilinj rnn D. Carlos I

(.805Vj n. Ca, Cattete. (.15073) G

A-LUGAM-SE por preço barato,-ti-boas cisas, ccr.i tres q-tarto,, duas
salas e bom quintal. Informa-ss ár;:a Cardoso Marinho n, 7, escripto*
rio. Fnia Formol», (5118 I) J

A LUGAM-SE d.)is bons quartos, mo-ijLbiladis e com pensão, a casaes esenhores dc tratamento, com todas ascommodidades; Haddock Lobo 13.
(3644 K) J

X IjUGAM-SE dois esplendi,•^dos qunrtos em unia casa
cercada de jardim com ma-
snifica pensão; rua Hnddoclc
ÍjoIio n. 252. (B38S8) K

A LUC-V-SE o oredio novo. de so--iVlirado. com magníficas accommoda.
çoes para familia. iardim na frciue.entrada ao hAn. na prolonemicnto darua Mariz e Barros 17. fim da ruaH.irão de Amazonas; trata-sc no si.).onde esião as chaves. (4449 K) J

A LUGAM-SE, cim penFão, preçoiiTt-nioJicot. a familia ou cavalheiro,limpos c areiados nuartos; rua Had-dockv Lobc 'j6; o predio c 110 lado dasombra; gio^rio tara o vcrã.i.
X_3sc K) M

A LUGA-SE o casa n. I da Villa
XS.Mimi, á rua llarroso n. 67, com
boas accommodações, para familia re.
guiar; as chaves estao no u, 73 <
(rata-se na rua da Alfândega n. u;.
Preço, 110$. (3012 L) R

AT.UGA-S1'* 
uma caaa com uma sala,

um quarto, cozinha e clectricida*
de, por 61$; rua Iíomfim 191, Sãa
Christovão. (3248 L) J

A 
LUGA-SK por iíu$ mensaes. cs.
paçoso armazém, na rua S. Ltlii

Gonzaga n. X33, recentemente construi-,
do ' próprio para aualquer nevrocio.de-
ncaito ou fabrica, com grande chaca-
ra; chaves no 134. sob. (3239 I,)R

ALUGA.? 
E a casa da rua de Sãf

C.irisuv' o n. .\sy bonde de mt
réis cotn tinco quartos e mais de.
pendenci.?. luz electrica. õintada c
forrada úe novo; chaves no n". A-\'.l
para tratar. i;a rua do Hospício <.',•

(41.1S D J

ALUGA-SE a casa da rua Conde
xi.de Bacpendy n. 84; as cliavi. es.
tão uo n. 36. onde sc traia. (.il-íDJ

bom prclio as£0*>
com entrada no

A LUGA-SE um
.•ti.bradado; novo,
lado. 2 salas 3 oiwnos cscaçosOü,
cozinha, banheiro, rwão. clçctricidadi
<• terreno, por mií; na rua .S. I.uii
Gonzaga 5371 etaw no sy.J^Vl

¦'.'íi

:Bt

JÊ&

AI,UGA5f-SE 
bons nu.-.rtos e salas

cóm electricidade na nraia do C*
iu' n. 95. com o tr. Coelho.

(5355 l) 1 •

.':'



1
-li» ffifflíTOF. jJIJPJgtfj^^^^^S^ dé Outubro Ae 1916,

i A I.UGA-SE, por i6a$ mensae* »
Acasa 7as da rua. Bario do Mei.
auita; chaves na padaria próxima *
nia -copoldo 19. « trata-se a. rua d»
Alfândega 98, com o sr. Maia; tele-
phone 1870. *">rt& S__S_ '

ALUGA-SE 
o

tf""****
sobrado do Boule-

Lva.d"-8~de Setembro n. 333. "o**0'
com quatro quartos, duas salas . e
mais dependências precisas, com quin-
tel; as chaves estão »a,.l»i«-n R(538c _)

ALUGA 
.E o predio a rua Sao

Christovão n. . ISS. com 5 quar-
to», a salas e mais .dependências, na
praça da Bandeira, esta *«''£•. ,

¦un uu Ml

ALUGA-SE a *><* casinha «K."1!
Aclara de Barros n. ao; as chaves
estão no n.
e Uarros n

aa;
a57

trata-se &' tua Mariz
(34as M J

4 MJGA-SE Por Q5 $ casa moder-
Ana. com 4 quartos, fogão a «az,
í-ctrieidáde; 

4etc.; à m gPgS»5,1; chaves po n. 53 bonde de &. ja-

jinario. _________?
A LUCA-SE. para grande familia. a

Acasa, cm centro do lardim, à rua
Senador Alencar ;ú; trata-se jo 

86
<!a mcsinii rua. (.,4J,i_""<-

(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pur-
gaçôes dos olhos

ALUGA-SE 
o conforttvel predio i

rua Anna Nery 430. em frente a
E. do Rocha; trata-se General Ca-
mara 89. <44Sa M) J
a _______ 1 ii.» 1 _____ 1 1' ¦

ALUGA-SE 
a esplendida casa. com

grande chácara, á rua Dr. Ar-
chias Cordeiro 508. Todos os Sanloa;
para tratar, na Cooperativa Todos os
Santos, na mesma rua 408. (4i3aM)B

Compr

A LUGA-SE o predio da rua Luia
Allarbosa 69. V. Isabel; a salas, a
ítólòs« mais dependências; preso
no$; chave na venda de esquina."""' (S4.0 L) J

4 LUGA-SE a casa da rua Senador
A .lencar n. 43. próximo ao Campo
íPS. C-ristovão. com.tres irçartos
« quintal. (5379 L) R

empi-
gens,

eczemas, sardas,
íichõcs, etc, des-

FERIDAS
dartliros,

appar-ccin irapidainente usan-
do Pomada Luzitana^. Ca.ixa
i$ooo. Deposito; ""
Tavares. Praça ,
n. 62 (Largo do Rocio

Ehariiiaciá
Tiradentes

A" 4030

ALUGA-SE, 
por 60$ a casa III a

rua Barffosa da Silva 50. estaçüo
do Riachuclo; tratar, 7 de Setçm-
bro 190. (5476 M) R

ALUGA-SE. 
por 125$ o predio de

dois . avimentos, sito a rua Ilono.
rio n. 182, Todos os Santos.

(S366 M) R

predio 263 da rua
.er) pintado o for-

rado ile novo, 5 necas, banheiro, gaz,
quintal murado, jardim, bonde á por-
ta; infoima-se no 261; 110$ mensal-
mente. (5338 M)R

ALUGA-SE 
- ..

Imperial (Meyer)

COMPRA 
e vonda de predios, em-

presta dinheiro sobre hypoüiecas,
_a rua Uruguayana 8, Telpep. 533 .
com Mioliaelkl. (N477o)R

COMPRAM-SE 
terrenos e predios.

Alfândega 130, 1° andar, 2 i» 6.
(5553 N)S

ALUGA-SE 
o boa casa da rua Con-

sellieiio _erraz n. 30 com todas as
coiniiioili-lades; chaves no armazém
Dias, rua Cabusu' 49-A. (5347M)R

T_UGA-S1" por 100S mensaes, a
Apequena famüia de «"tamento,
unia boa casa com auassato.--.dois
miartos, cozinha, serviço sanitário,
arca,?..rua Retiro da G-»»jg«£$j
Villa Alice.

..._, ™.._ - 100$, 130$ °

pequenas familias dc tra-
tam.tito, na rua D. Zulmira na* m-
íi_rina-se na mesma rua 13,4, • armazém.
ALUGAM-SE 

casas
140$,

(416a L) S

ALUGA-SE 
por 75$ uma casa com

dois nuartos. duas salas, installa-
ção elcctrica, etc., cto.; "a.."1?,.*-.0"
lliciro Thomaz Coelho n. 68IV, tra

Aldeia Campista.
(4173 L) Sta-sc no n.

ALUGA-SE 
um quarto, com pensão,

cm casa de familia de todo rchPei-
to e de tratamento; uma pessoa, 120$;
duas, 220$; rua Riacliuclo 15S.

(5528 F) M

COMPRA-SE 
até io contos—Uma

casa bem perto da e.tação do
Meyer, em logar alto, com 3 a 4
quartos e mais dependência*, do boa
construecão e bem conservada, em
centro dc regular terreno. Oifertas
a E. Dezonne. Altos da Confeitaria
Japão _ Meyer. (4879 N) R

COPACA11ANA. 
Vende-se um ter.

reno em prestações; cartas no
"Jornal do Commercio", a A. Z.

J 4575

T/ltó-W-SÍf-» propriedades atai-

6*:ooo$ 1 grande propriedade nova
que com pequena modificação
?ide .ser transformada em 46
üibitaçíes confortáveis, tendo
1 predio novo rendendo no
momento 800$ mensaes- o ter-
reno, mede i.Xnoni, em Sao
.Francisco Xavier.

'5:000$ 1 bom predio no centro com-
mercial, rendendo 600$ men-
saes. .

45:000$ 5 predios novos i rua Con-
dessa Belmonte, rendendo
600$ mensaes.

35:000$ 1 predio de 2 andares e «r-
mazem junto ao Campo de
Santa Anna. .

34:000$ 1 predios novos, sendo 1 de
esquina rfufado por contrato
¦ rua Visconde de Itauna.

34:000$ 1 grande e confortável ¦ predio
e chácara á rua Vinte e Una-
«ro de Maio.

28:000$ 1 grande predio em centro de
terreno á rua Aristides Lobo,
renda 500$.22:000$ 2 -prédios novos alugados por
contracto em frente a estação
de Ramos,

14:000$ 1 bom predio _ travessa n oe
Maio junto a A. Salvador
de Sá.

13:000 1 bom predio novo e a peque-
nos nos fundos, renda 240$,
«ia Piedade.

11:000$ 1 .predio novo á rua Paula e
Silva (Largo da Cancella).

10:000$ 1 predio confortável á rua
Dr. Campos da Paz.

7:000$ e 6:000$ prédios novos a ruas
•D. Antonia e Nazareth (Iloc-
ca do Matto). Além destes
tem outros em diversas locali-
dades, assim como empresta
dinheiro sobre hypothecas a
juros módicos e negócios ra-
pidos; trata-se á rua do Car-
mo, 66, 1» nndar, telephone
n. 584. norte. (44.(8) N

Bexiga rins, próstata e nrethra
X ai artSs. e os cafculoo de teido urico e «ratos.

Has boas pharmacias - Rua V de Março 17-D.posito

VENDA DIVERSAS
17*E_DE-9B Por 4%, em qualquer
.? pharmacia ou droiarla,. um frafr
«o de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da «dualidade pa-
ra curar a syphilis e a theuinaüsmo.

VEX-M-SI. 
barato uma casa nova

com J quartos, 2 salas e mais de-
pendências. __ua e luz elcctrica, na
rua Victoria 11. 293. 4 minutos da es-
tação dc Ramos. 15437 )> »

DR. EURICO DE LEMOS
Professor lív. da Faculdade de Medicina -

Eh|».: garganta, nariz, ouvidos e l.ooca

OZEUA I Cura garantida e rápida por
(Fetidez nasal) PTCCeSSO ÜOVO

Cons. RUA DA ASSEMBLÉA N. 63 sobrado
Das IS d» 6 da tarde

_"r___-K-S 1? -uma vcadinha, muito
mansa, aa Cooperativa de Avlcultura,
aa rua Sete de Setembro, s. , _

(S 5527) O

TRASPASSA-SE 
uma boa e bonita

casa ou-e «ti «reparada para
•brir penslo, viito ..ter tudo «ira
esse Km; tmvess» Marquei de Pa-
ranâ a. 3. ____¦ d» ™ _ Sena-SJ
Vergueiro. (50 . P) »

TRASPASSA-SE 
«a» tnautta de

¦eccos e molhadas, fazendo re-
gultr negocio, ponto de muito luta-
ro; un informaçãss, com o sr. Fer-
nandes Sampaio * C.»j rua do Ro-
sario a. 17a. armazém, (5193 I. K

VENDE-SE 
um superior piano.gran.

de formato, . inteiramente «ovo;
tem banco. Preço de occasiio 950Í000,
na rua Euplirísia Corrêa n.. 1*. lar.
go do Machado. . (5416* J) O

VENDEM-SE 
tres antiqulssimos

quadros attribuidos. sendo um
a (cabeça de Sócrates,, outro a Nossa
-onhora; do autores Flamengos,, e
outro a cabeça de S. Joio Baptista
atiribuido a Corrtglo; trata-sc na
casa Florlo; na rua Visconde de
Ita-una n. 90. '(05160) 01

A LANTERNA
HOJE

VENDí.-SH. 
á rua Floriano Pcixo.

to. um terreno, de 10x45; trata-
se i rua do Hospicio 198 (4i29N)S

\7"E_.'T.IJ_[-SE lotes de terrenos com
V 11X50, com égua e luz na frente,

de 400$ a fioo$, á rua I,uiz Vargas
n. 55, Piedade; trata-se á rua Goyaz
n. 430. (R 497«) N

AI,UÜ.\-Slv 
uma excellente casa bem

a-éiãda, com accomm.docoes para| (V J.ui.A-.i,
família, área, luz elcctrica, dois quin. 1 •*-*¦_<

oavcl. Rua dc b. -Uiz

_ LUOA-SE. na rua Martha da Ro-
__.clia 171 (E. de Dentro), confor-
tavel casa nova, por 40$; informar, na
na casa V. c cm Cascadura. na rua
llamaraiv ai; outra casa, por 40$;
informar casa I; tratam-se na tua da
Quitanda 127. (5335 M)K

taes e preço razi
Gonzaga u. 34-
loja.

Trata-se no n. 34Í
(5320 I.) S

AI.UGA-SH 
o predio da rua Rufino

de Almeida n. 5 . as. chaves no
i4 e irala-so na rua da Quitanda, 139.

(5499 . »

A LUCA-SE a casa n. 91 da
XV.ui. Souza Bnrros;- as cha-
ves com o sr. Laranjeiras;
tratn-so » rua do Hospicio 91.
sobrado. (J 4439 L

ijUGÃ-SE a casa da rua Pereira
..unes n. 3i6, com boas accoiti-

iiíòdáiúcs para pequena familia. Alu-
¦miei módico; as chaves estão no 214,
unde se informa, por favor. (41501. S>

baratisslmo, com ou
set» contrato, o armazém novo d&

rua D. Anna Nery n. 460. esquina
de Tavares Ferreira fronteiro a estação
do Kocha. com amplo salão para qual-
quer nciiocio, e boas accominodaçõca
para familia; chaves no n. 20 de la-
vares Ferreira. (5.188 M) R

ViENDE-SIE 
o deposito de pSo da

rua liarão de Mesquita n. 488.
Trata-se na Praça Tiradentes n. 73>
sobrado, com o sr, Fonseca,

(O 4948) J

TRASPASSA-SE 
boa e bem con.

ceituada casa de peiwlo, tem ma-
gnHico e situada em ura dos melho-
res pontos desta capital. Informações
com o sr. Souaa. armazém Colombo,
praça José de Alencar, das 8 ia 10
horas. (4i . *i o

INHEIRO - Etópresta-e sç*rt
XJ oromissor-as e hypothecas. Ko-
orio 172, sala 4. da» 3 *»,S bo™» d»
tarde. »_ 49*41 i

DINHEIRO 
—  —, .-- .tfaecat de. predios,..com toda aiÜi Dá-se sob hypo-
prédios,, .com ..da, a

brevidade! a na ^tcsii^ CMitxto
o. i_i, porUf de aço, «om. íreitas.

8 éí-l. (S4W ») Mdas

DOIS 
commodos, pre_".---se de um

iscreto, para descançar algumas
horas- durante o dia, em ponto pouco
movimenudo, paga-se bem, carta com
as condições para o escriptpno deste
jornal para AÍSo C. (R 4579) S

DINHEIRO a prestaçSes mensaes
jw] »ob alugueis de . prédios, em-
presta-se, na rua Camwino Sjj»^ de^ 1

DINHEIRO 
sob hypothecas de

predios e juros convençionaes,
com rapidez; rua do Hospício 126,
(cartório), com Patrocínio. (5200 S-J

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPEL-O 

& C.«; rua Luiz de
Cam5es n. 36. Perdeu^e a cau-

tela n. 59.448 desta caia; as provi-
dencias estão dadas. (5341 Q) R

DINHEIRO 
sob hypothecacas, a

juros de 9 e 12 .c; rua Uru-
guayana 8, com Theodoro. (3725 -) K

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

a juros módicos, para bypothe-
cas, antíclirt-is, descontos e cauções;
compra e venda de predios, terrenos,
títios e fazendas; com.J. Pinto, rua
do Rosário 134, tabellião. (2898 b) J

GANHAR DINHEIRO.
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO .

CAMPELLO 
& C>. rua Luiz de

Camões n. 36. Perdeu-se a cau-
teta n, 57.829 desta casa; as provi,
dencias estão dadas. (5493 Q) S

rREDIO 
— Família que sc retira

pnra o interior, vende, urgente,
ura bom predio, livre e desembara-
cado, cm centro de terreno todo mu-
íado com a salas e 2 quartos, )ar-
dim ao lado e pequeno pomar, es-
tufa. installaçao electrica, em, frente
á estação da Piedade e próximo ao
bonde. Preço 8 contos; trata-se com
o proprietano, i rua da 

Ç-j^"^'^

Au;ga.s..

A Li:

AUJOAM-Sl",(Al 
' á rua Ávila, »4

(Alegria), as oiccücntcs cazinhas
us. 3 e 4. próprias para pequena fa-
mailía ou solteiro; local minto saúda-
vel e tranqulllo; aliiguel mensal, com
luz clectrica. 60$; trata-se na casa 6.

(4310 L) J

,. por 230$, o esplendi-
predio assobradado da rua D.

Anna Nety n. 426, bem defronte a
estação do Rocha, com 4 mandes sa-
las 6 amplos quartos installaçao cie-
ctrica c a paz, grande quintal; chaves

20 dc Tavares .orroira.
(5.83 M) R

.TENDE-SE. em Jacorcpaguá, por
V 7:000$. nma boa casa. com duas

salas, quatro quartos cozinha rçtre-
te, banheiro, etc. muita abundância de
acua; a oasa esta em centro do terre-
110 todo arborizado, medindo 22 me-
tros de frente por 104 de fundos; um
outro lote pegado, de egual tamanho,
com dii-.s casinhas que rendem 30?
mensaes. se vende oor aiocoS; vende-
se tudo imito 011 separado; para ver c
tratar a qualquer hora na rua Dr.
Bernardii.o n. 75. Jacarépaguá, ponto
do 100 reis. (5174 N) R

U.

A Cm A DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em ta*
das as manifestações: Rheuinatismo, Eczemas, Ulceras,
Tumores, Escrofu las, Dores musculares e ósseas. Do-
res de cabeça noctumas, Ulceras do Estômago, etc,
se consegue coin_o

LUETYL
Poderoso antisy-
pliiltlico. Elimi-

ruidor dos impu-
rezas e micróbios
do Sangue. . Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle. etc.)
como interna (dos

. 1-linõcs, Coração,
etc.) Peçam prós.
peclos. Vende-se
uns boas pliarma-
cias. Preço. 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gomes

.1'reire, 99. T.
1202 C.

GRATIFICA-SE 
o ohairífeur que

entregar nesta folha, ura frasco
de allumiiiio, com as iniciaes E, S.
F. S., que ficou esquecido no auto,
o qual ignoramos o numero.

(5170 Q) M

PERDEU-SE 
a cautela n. 30.910,

do Monte dc Soceorro. (5427 Q)J

DINHEIRO 
sob hypothecas, mer-

cadorios. juros e caução dc apo-
lices; L. Moura, Rosário 170.
;¦;..¦ (545» S) J

INHEIRO «ob hypothecas de
predio9 e terrenos, juros- modi-

cos. Empréstimos _ herdeiros cm
inventários. Descontos de juros uc
apólices, acções. alugueis mesmo de
menores ou usofruto com o corrector
E. Ferreira, rua do Rosário "4, ta-
belliio. (4463 S)J

D1

Tendes algum desejo que apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeliz etn vossa fa-
milia, ou ein commercio? Preci-

«aes descobrir alfiuma coisa que
vos preoccupa?> Fazer voltar para
vossa comparir!!*1 alguém que se
tenha separado? Curar vicio de
bebida, jogo. sensualismo ou algu-
ma moléstia? Destruir algum ma-
leficio? .Recuperar algum objecto
que vo* tenham roubado? . Alcgn-
çar bom emprego ou,negocio? _a-
xer casamento vantajoso? Revigo-
rar a potência? Augmentar - vista
ou memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância ár.
dinheiro? Empregae oS-ACOUMy-
LADORES SlENTAES, NUME-
ROS S e 6. Nada tem dejeiiiça;
ria ou contrario á religião. _
uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-
tencial realizador, tal como, o ,au-
xiMo da luncta em relação a vista,
ou como o phoiiographo q»e fala
por causa da vóz que nelle íoi
gravada, c.01110 a da saturação da
vontade nos Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta
com os accumuladores recupera-se
logo com grande lucro I Numerosos
atteslados favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Sempre dc-
ram resultado e são por nós ven-
didos desde ha quinze annos I Con-
tra factos não lia argumentos I
Um Accumulàdor sozinho da re-

DINHEIROde 8°|»
empresto-se a juros

j 12 "l", conforme lo-
oar. Certas para A. M. R., neste

jornal. (4445 
S) J

ENCARREGA-SE 
de iazer escriptçs

avulsas em hotéis, restauronts,
casas commerciaes e todo qualquer
ramo de negocio. Mensalidades mo-
dicas. Acceita chamados paro

sultado: mas os dois (ns. 5 e 6),

Suando 
estão reunidos cm podera mesma pessoa, servem também

para hipnotizar 011 magnetizar,
curar so com a mão ou em dis-
tancia, emfim, sSo multo mais ef-
ficazes para qualquer fim. PRE-
ÇO .DE CADA UM, 33$ooo. E'
o melhor talisman. Atlrác sem sei
imanl

Se não puderdes comprar já os
Accumuladores, comprae o Hypno-
tismo Afortunantc, com o qual
obtercis muitas coisas, e que custa
apenas io$ooo. federação Theozo-
fica, 5$ooo.

Os pedidos dc fora devem ser
enviados com as importâncias em
vale postal ou caria de vapor re-
gistrada a — LAWRENCE Sr C,
rua da Assembléa n. -|j. Rio de
Janeiro, Dá-se grátis o Aí-fl-íi-m.
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMU_-V
DORES MENTAES são marca ra-
gistrada e privilegio da nossa cas».
e que nada tom de parecido çom
os intitulados radiadores, pedtai
de ceva, um pedacinho de ferro
imantado sem valor, ou medalhi-
nhas, visto que sem serem iman,
nem aço, ferro 011 corpo magneti-
zãvel, podem, entretanto, fazei
mover em distancia a agulha dc
uma bússola. O simples uso dos
ACCUMULADORES torna desne-
cessados os trabalhos de feiliçaria
ou cartomancia. (A 18c

W.

nece
i° andar

MONTEIRO — E'
... o gênero
DOMICILIO

PENSÃO 
 , ,melhor 110 gênero e também lor

Rosário, 105,
(160 S) B

MÉDICOS

PERDERAM-SE 
cinco apclices de

um conto de réis cada uma, de
ns. 33.947 o 33.951. uni.ormisadas,
de juros de $"]<> ao anuo, pertenecn-
tes ao menor Armando, filho da fi-
nada Judttli de Magalhães Godoy e dc
Armando Augusto de Godoy. — Rio
de Janeiro, 19 de outubro de 1916—
Armando Augusto de Godoy. (Q)

no

SUBÚRBIOS
AT.UGA-SP, 

a casa moderna da rua
.••¦rancisco Manoel n. 61, com

fluas salas, dois quarlos, cozinha, oa-
nheiro c dependências, jardim na
frente c grande quintal, gaz e clectrl-
dade, n um minuta do bonde e ua
estação do Sampaio. Trata-se no^SÍ,
ate mo meio-dia* 1432.1 M) J

ALUGA-SE, 
por 220$ mensaes c

taxa, a casa nova, de sobrado, a
rua 8 de dezembro n. 81. tendo, no
pavimento superior, 4 hons .uartos,
bom quarlo do banho com banheira
servida por agua quente e fria, lava-
torío e W.-C, c no inferior salas dc
visilas _ de jantar, copa, cozinha, des-
pensa, W.-C. e um quarlo; para in-
formações á mosma rua n. no. e
trata-se á rua Theophilo Ottoni n. 45.
snlirad.. (5221 M) J

5mm#K_s__ifêrS_:fê:^fêfè__*:f
|RHEUMATISMO|
|do qualqncr natureza cg
adores cm geral. — KHEU-?t;
ImÀTINA — de AdolphoJ
«BVasconccllos. — 2T, rua<:
|da Quitanda. (S »8»4) -M
_kíit__._^i_Jaiit_!_^;si'3a!íH6^0:$!_Si1

VENDE-SB 
uma linda casa .nova.

própria para residência particular,
com lindo jardim, grande pomar e
grande quintal, á rua Uruguay; tra-
ta-se á rua Sete de Setembro n. 40,
com o proprietário. Negocio directo.

(B 3i34)N

^pi-__*__e
ospliaitada,

VENDEM-SE 
cm rua

com cinco lotes de terreno 111 ura-
do 11XO0 metros, proximoi do Collegio
Militar. Informa-se çom Paria, rua da
Candelária n. 90, telephone 4133. n«J
te, (54 . J' í.

VÉNiDEM-SE 
em Engenheiro Nei;

va, por 500$, sendo melade a
vista e o resto em prestações mensaes
de 10 "l", terrenos com 50 metros
de frente por 100 de fundos, pro-
priòs 'para chácaras, por se acharem
situados na fralda da Serra e proxi-
mos da cachoeira de agua ipotavcl.

(N 1978) R

VENDEM-SE 
armações, balcões, có-

pas, mesas para botequis e utensi-lios para. todas o snegocios, assimcomo se taz qualquer armação, a gos-to do freguez e a preoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 4?.

(S0153) O

confortável predio
no.oi?pára família de tratamento,

a rua dos Artistas n. 69; trata-se no
mesmo. Preço 21 :ooo$ooo. tJ4025" "
VENDE-SE 

um
no

VENDE-SE 
um grande terreno,

com 4 frentes, á rua Uruguay;
para tratar â rua Sete. de bctenibro
11, 4o, loja. Negocio dircclo.

(J 3i35> N

ATENDE.SE. 
á rua Paula Freitas,

'um terreno, de 12x11 aterrado;
informa.*, e trata-se rua Hospicio 198.

(4129 N) b

UTERO-OVARIOS E ANNEXOS
O IOHTUVOLOl-, do Alfredo do Carvallio, é do effeito

seguro na cu.n das moléstias desses órgãos—Inflamina-
ções, coirlmcntos agudos ou cliroiiicos. A' venda cm to-
das as iiharmacias do Rio c dos Estados. Depositários .
Alfredo de Carvalho & O. — Bua Io do Março 11. 10.

AEUCA-. 
a casa III da rua Im-

pcrial 271. com duas salas, .dois
quartos, luz elcctrica. grande quintal,
lrande ú porta; as chaves estão na
casa I; trata-se a, rua b. Pedro 11.
.07, nos dias úteis; llngutl 7.I*,0,00!

(4037 M) )

iLUGA-SE a casa da rua.Duarte
jrVTcixcira n. .117, em Quintino Bo-
caytiva; ¦¦ quartos. 2 salas, cozinha,
uuiutal Si-rcado c iardim; aluguel 4&V,
« cliavti no nrmazein da esquina; esta
rua lica em frente á estadão,

(4329 M) J

,4 LUGA-SE. por 50$ mensaes. i-ma
i\cosa, pintada de novo: duas silas

travessa Uarros Leite_ dois ni.artos,
11. 52. estação Quintino Hocavuva; a
chave n_ armazém do
carta de fiança.

ALUGA-SE. 
por 140$ mensaes e

taxa, a casa 2 da rua 8 de De-
zembro n. 70. com duas salas, cinco
quartos • mais dependências, prestan-
do-se para duas famílias, com duas
entradas; para informações a mesma
rua n. 110. c trata-se a nia rhçoplu-
lo Ottoni n. 45. sob. (5210 M) J

ALUGAM-SE. 
na rua Viuva Clau-

dio 19-A, «9-C e 41. 3 casas,
banlicíro

2

quartos. 2 salas". coz"inha," banlicíro e
tudo dc hygiene, abundância dc ogua
e bons quintaes; 2 a 60$; 1 a 50$; jun-
lo á estação e próximo dc 2 linhas _ç
bonde. (5431 M) i_

boa casa da rua Te-
17, Mcycr, ponto

do bonde dc Cachamby, 2 salas, 4
quartos, grande terreno, clcctricidade
e gaz. Também se vende. Esta sen-
do reformada. Vi «oo?, para aluguel,
com fiador. _________ J

ALUGA-SEnente França

i.rminot
Ü!)6.. M)J

de faniilia um
um casal

de tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 237. Meyer. (40¦ W
ALUGA-SE 

em casa
quarto com pensão,

,4 LLTa.\-Sl_ d predio da rua
i-Vda Bella Vista 115, En-
genlio Novo, com 4 quartos
duas saliisj cozinliu, grande
Uiiintiil, clcctricidade, etc. Pa-
ia ver o tratar 110 mesmo,
com o proprietário. Aluguel
13S$000. (S 31_9)M

VESDE-SE 
barato um barracão, na

rua Si 66. Encantado; tem trej
quarloí c tres salas^ _______!

ViENDE-SEMo:
.,„,.., .. -Ja Prudente de'Moraes, cm Ipanema, iim terre-

no 10X50. Baratinha. T. S. r.ran-
cisco de Paula 20, de ir- ' '"-
Lemos. !ü

. 5 hs.
51-15) J

VENDE-SE 
um solido predio, com-

plctamcntc- reformado çom porão
habitavcl, jardim, e quintal, na rua
Bittencourt da. Silva n. &9. onde se
trata, 'lí. do Itiacliudo. (I. 4616) N

VENDE-SE 
uma casa de.sccços e

molhados, por 500$; esta aberta
o motivo e o dono ter outra . .
?rata; rui Dr. Cândido Bcnicip 33
Cascadura.

onde se

(S4i6 N) U

Gonorrhéa]
cura-sc em 3 dias com

Rua 7 de Sctombro, 180

VENDBM-.E 
diversas íerrameíitas

para corpinteiro, um sargento dcferro, na rua Tadre iliguelino n. 24.
(5427 J) O

VENDE-SE 
papel pintado á rua do

Hospicio 190, as compras sio fe:
tas a vista e nada deve por esse mo
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araujo Silva. (1321 0) J

BIAS 
& MOYSÊS; 14, rua Bar

-bara Ah-arengja, 14. Perdeu-se
a cautela n, 71.000, desta casa

(5386 Q) R

DIVERSOS

VENDIOM-SE 
tres bicycletas ingle-

tas, pouco usada9, por 50$, 60$
c 70$, e tem uma pnra menino; rua
do Cattete n. 105, loja. (114786)0

ACC_ITAM.SE 
encommendas de

enxames de formigas cuyabanas,
para extineção das sau'vas e outros
inseptos, como baratas, traça, ca-
raondongos, etes escrever o A. Sou-
za, rua Barão Bom Retiro 88, Enge-
nho Novo. (5345 M) R

VENDE 
...

fabricante,
S . um automóvel, de bom

Uc, complotamcnle refor-
mado; trata-se na earage Opel. rua
Marquez dc Abrantes 69. (413? 0)S

V"EX-DE-SE uma boa casa com

iMarquez
no <Parc

dc São
Leblon,

Vicente; trota-se
(N5217.J

VEN'DEM-SE 
cadeiras de 2$ooo pa-

ra cima, mesas para botequim, bal-
cões, armações, vitrinas, -toldos, inachi-
nas dc costuro, espelhos dc todos la-
manhos, copos, geladeiras c tudo pa-ra montagem dc um botequim, na
rua l'rci Caneca o. 7, g e ii, casa
cncyclopcdico. (S 417.1) O

AUTOS 
BENZ — O unico oleo

para sua lubrificação, é o Rubj
E. Únicos depositários ). M. Sam-
paio ic C.<; rua do Hospício 112.

(4417 
S) R

Lopes; V. de Inhaúma 76. *>° 
^T.;(5177 S) R

EXPLICADOR 
particular, formado

— Para concursos c examos. __on-
ga pratica, preço módico; Ceneral
Caldwell n. 210. sobrado. (3147 S)K

ESPIRITA 
somnnmbulo —Am que

«offrem — Recemchegado da
America do Norte, aolio-sçaaqifco
mais notável dos esotenstas, que
l.ureado pelo acerto de ecus extra-
ordinários trabalhos, faz com muita
precisão, o "horóscopo" de qualquer
pessoa, bem assim o "diagnostico e
o "prognostico" sobre qualquer sof-
frimento physico ou moral. (Juem ae
seus trabalhos precisar, onnuncie ou
deixe carta na posta restante desta
folha, a — Jhon Taylor. (53ai S) K

EM 
casa muito discreta, aluga-se

uma boa «ala por mez ou como
Cortas a esta folha, a

(54*11 S) J

PENSÃO 
— Em casa de fomiha

brasileira, forncce.se a mesa ou
a domicilio. Muximo asseio; i rua.
Larga n. 71. (5496 S) _;

llilíHIBilílllll_l!ll!>W!a»l3B%B'>l.
1 CHA' DE MINAS Ê

(Legitimo Chapéo de Couro) fg
[ Deposito: Kua dos Ourives 54 ¦
!B!ilí!l!llll__l!IIllll«lil!B!!lll!iB!l!BIIII

se combinar.
S. I. 30.

FINADOS 
— Elores imitação bis-

cuit; vendem-se coroas, cruzes,
de plantas e trepadeiras de todo o
preço; na Ab do Cattete 289, sob.

(5037 S) J

GALLINHAS 
de raça _ Vende-se

uma linda quadna .Orpiw. on
branco por 80$, na rua Pedro Ame-
rico n. 136^ (5407 S) M

PARA 
uma «enhora com um filho

menor, precisa-se de um com-
modo arejado ate 20$, em casa de
senhora só ou casal decente. Carta
ao Correio de Obras do Porto, a D.
Amélia, bondes de $100 ou centro da
cidade. (5214 S) J

A LANTERNA
HOJE

UARA CASAES e cavalheiros, ex-
_, cellentes aposentos, bem mobila-
dos, cora todas ns installações con-
fortaveis; mesa de primeira ordem.
Casa em situação magnífica; rua das
Laranjeiras 346. Tcl. Cent. 5681.

(5331 S) R

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FICADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, ele. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.271,
Ccnt. Das 2 ás 4 horas. Itesiden-
cia; travessa Torres 11. 17. Tel.
4.265, Central. (.1 8592)

DR. 
J. PEDRO ARAUTO — Con-

•ultorio, rua Sete de Setembro
au, de 1 ás 4. (.716 S) R

para o diajnosti-
co e tratamente
das doenças do CS-
tomado, intestinos,
fígado, pulmíes,

coração, rins, ossos, etc, pclo
DR. RENATO DE SOUZA LO-'
PES. Preços módicos. Rua Sf.c
José, 39, das 2 ás _ (menos ás
quartas-feiras). A 203

RAIOS X

A 
UM RAPAZ solteiro, aluga-se

em casa do máximo asseio, um
bom quarto, independente e casa de
duas pessoas; rua do Mattoso 317,
sobrado, -próximo í liaddock Lobo.

(4147 S) S

ADVOGADO 
— Dr. Washington

Garcia — Foro em geral — Pc-
tiçôes iniciacs e consultas gratuita-
mente; rua da Quitanda 11. 20, Tele-
phone official. A qualquer hora.

(382 S) R

GRAMOPIIONES 
E CHAPAS -

Trocam-se de $500 a 2$. Vendem-
se de $500 o 3$. Compram-se usa-
das. Concertam-e gmmopboncs e
vendem-se a 20$, 25$. Compram-se;
rua Uruguayana 135. W620 bJ }

A LANTERNA
HOJE

Coitas de Saude
TÔNICO REGENERADO- DO ORGANISMO E REGULADOR DO

Curam doenças do estômago, fígado, intestinos dores rheuniatoidei,
nervosismo, enxaquecas, nevralgins hemorrhoidcs. fraqueza neral e dos
órgãos da geração e manchas da pelle,. Depositários: Drogarias: Pa-
checo, rua dos Andradas n. 45. — Rio; Baruel a C. rua Direita n. ;
S. Paulo. (A 7182)

de

VENDE-SE 
uma casa, a rua Kio

Ilraneo n. 31. estação de Ra-
mos, tendo dois quartos, duas saias,
cozinha e W. C. c bom; quintal,
sendo o pagamento parte a vista e
parle em preaiãçües; trata-se na rua
Estacio de Sá n. 51. com o. sr. Ale-
xandre. (*Mroo) i>

riENDEM-SB . tres
V _í_0-$,"-0Í_" tendo" de. comniopredios

.) dc.
duas '--salas

por

T.,ENDE-SE uma casa na rua Viuva', 
V Cláudio n. 9 . contendo

ALUGA-SE 
uma cara, na riia-Vin-

te e Quatro de Maio n. 47 Vi"a
Emilia", «lugncl 81$; trata.se na racs_
ma rira n. 15. "JJ°M) 3

ALUGA-SE 
por 90$ a família de rc-

guiar tratamento, o excellente pre-
dio da villa á rua Marechal Machado
¦Bittencourt 94, Riachuclo. rem opti-
mas acconmiodações c um bom porão
.para nrruniação, Trata-se
uo da mesma villa.

predio
(552.1 M)S<sf

a tjuar*
tos, 

"líras 
salas a 

'cozinha, e:u centro
de grande terreno, com 2* metros dc
frente por 35 da fundos. Preço,
i.i-ooS; trata-se -na rua Machado Loc-
lho in. loja- (5521 N) M

VENDE-SE 
um palacete por 21:000$,

grande pechincha, era b. thris o-
vão logar alto, bondo á porta, predio
construído ha doi.i .annos, com lindo
panorama, logar sadio c fresco; trata-
se na rua do Ouvidor 11. 130. «

Coelho. (5413 wyJI

do9 dois quartos, duas'-.alas e cozi-
nlia, c outro com um quarto, unia
sala o cozinha, sitos á Estrada Kcal
de Santa Cruz ri. 2.251, l*«to úi
rua 13 dc Maio. Trata-se na. mesma
numeração. (N4.935) J

VENDE-SEde conslrucção
uni

? LUGA-SIC; no paraisu dos sub-
Xkurblos, excellente c saluberrima si-
Inação, Villa Savana, Petropolis dos
nobres, «sas de .110S a preço de cise:
(155 o 70$; rua V. Niclheroy 60..Man-
uucirá, entrada do palacete Bianco ,
»-xigc-se porém, garantnda da oecupa-
ção; ininimo, seis mezes; condição• im-
prescindiicl. (403t.Mj.-J

LUCA-SE boa casa com tres* z eleci
forrada deAlaste 

"tVcs" "quartos, 
luz elcctrica

fogão á gaz, pintada c forrada de
vo; na rua dc S. Gabriel n. 60,

t.4186 M) J11 ov
Meyer

ALUGA.M-SE 
boai

e luz clectrica, d
ver
Olc

c tralar, rua

com agua
65$; para

Sylvio 95, 1-... de
(4081 M) li

55$

osnnnsims A todos
os qiie sof-

f r em de
qualquer
moléstia cs-
ta socieda-
d e envia-

curar-se. EN-
VÍFMV,í-*Í0,'C0Í._ÍiIÒ7em carta fechada - nome, morada,
svinplonias ou manifestações-.da moléstia.- e sello para a re-
spòlt.™que receberão ta, volta do Correio. Cartas aos INVI-
SivElS — Caixa do Correio, 1125.

IV. H. •

rá, livre vic_ (iy^a,!.^.ictr*bu**;^:.0?.":.c!I0.3 de

A1UGAM-SE 
casinhas tia avenida da

rua Vinte e Quatro dei.Mnio^.a8s,
c5r, do Kiachuelo. (4MI M) h

VENDE-SE 
barato

dinilo'io.v 67.

V LUGA-SE uu vmidc-se uma cr.sa.
_r\coin d-.ias salas. Ires quartos, co-
ziulia e uraiidc tcrr.cno com .pomar ;
aluguel -?; á rua Dr. Cândido Ucr
nicio 11. io--. Jacarépaguá, bonde 11
nona; a chave está no armazém -pro-
kiuio. (.-8.9 J|^ K

,i LUGA-SE. por 6:$. uma cxccllcíf-
.-_ .. ,..¦ ?¦-**. cnm -' 1'ón. '¦¦--•-¦¦•-;

t rua d.i Cabuçil' n M7. bonde l.mj
c ViisconceSlos. !________!

1 LÜGAM-SE casas, na Villa Ed-
Ül-iiiiiiidi salas. 2 nuartos.. luz ele-
ctrica; aluguel .6$; rua José tuuiiia-
iãe_ 113, e na Villa Bastos, 2 quar-
tos e 1 sala. aluguel ji$; na .rua D.
.Maria 101. na Picdane. (_i66 M)K

LÜ(.'.i';-SE. por 6o$ mensaes, ..a
da rua Tavares 11. 11... Ln-

.¦ailiádo: chaves uo 11 11J, oor favor;
trata-se na avenida Rio Branco n.
iTi Companliia Perseverança Inter-
nacional. (.1.7 M) B
""TT-GAM-SI" 

as seguintes casas, na
rxvilla Gérson, csiação de Kamos,
cuias intorniaçõcs oódeni ser colhuia»
com o sr. capitão Magno, na tedacçao
do "Cosmopolita": „

lislradn Nora do Itngcnho da fe
dra perto do 001. 2 casas novas, a 40?
cada uma. cliavcs com o sr. José J.0-
"_.„»UAanlrãn,e%a^a 7a pario,Villa Gerson, «lueuel 50$ chaves 11a
venda au lado, com os >-.s silva s*-.;"/So 

Lúcido de Mendonça, l-.suada
Ao Apicir. aluguel 50Ç. chaves com
o :,-. luso Miguel dc Oliveira. .

Vratãr na Perseverança 1 ntcrnacio-
liai, Av_iida Kio Branco n. .171

estação do Riachuclo

ALUGA-SE 
o~iioin .Predio da rua

Ceará 11. 26, estação de _. l.ra.J-
cisco Xavier. e_m duas salas, dois
quarto, cozinha, porão hiibitaycl e
todas os commodidades; aberto de 1
âs 5 horas; UU3 M) s

ALUGA-SE por 100$ Ima
_*-casn; «» »«i* Carolina 53,
cstaoão tio Koclia. (J541_)M

um. terreno, me-
junto á estação <te

Vigário Geral. E. dc _, .Loopoldina;
trata-sc na rua Senador Euzebio 254.
baixo;, das 8 ás 16 horas. 15420:.J.M

magnífico predio,
moderna, «iiiasi

concluído; Irata-se á.rua José Bom-
facio 11. 45, S. Domingos, Nictheroy.

Dr. Bencuô, vi, va» Bianche. Paris.

m\il B_T.GUÊ
RHEUMAT1SMO-GOTA

NEVRALGIAS
Venda em todas as Pharmacias

VENDE-SE 
um -par de jarras (gran-

des), dc cryslol lavrado c guarni-
ções douradas; na rua do S. Fran-
cisco Xavier n, 451. (5426 J) Jí

V1EXDE-S1E 
uma sala de jantar com"7 peças; para ver e tratar na

travessa S. Salvador 11. 61, 011 üfad-
iluck --1(01)0 n. 417. (5-107 J) N

ViE_.DI.M-SK 
moveis dc oceasião,

por preço bnratissimo, um guarda-
casaca, uma toilel-ie, c «ma mesa de
-tibiíceifí), dc boa maileirn c novos
Trati-s. na avenida Kio Jiranco, 131,
2" nndar, sala 11, 2, (5.148 R) O

ViENDE-SEliaddock Lobo n. 124: trata-se -nan-.a

c compra de predios. 'Em-
.presta dinheiro sob hypothecas;

>._ run Uruguayana .n..3. Telep. 5.1.16,
Central, com Mlchalski. (l<4"71J-N
yENDA

\rd-'NDE-SIv 
a esplendida casa da

rúa l'áo 1'crro n. 3; (Inhaúma),
com dois quartos grandes, duas sa-
las. cozinha, despensa, W. :C. e bom
tcircno lodo fechado a zinco, cou-
strucção moJerna. :l'reço baratissuno;
trata-se com o dr. Sodrç, avenida
Kio 'Branco u. 137, 2" andar, das 12
ás 14 horas. (J 398?) N

GATARRHO DOS PULMÕES
Cm_ rápida cum o

PEITO UAL MA 1KHO
Kua 7 do Setembro, 180

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

1NJECÇÃO MAKISHO
Kua 7 do Sctombro, 18_

VÍEXDÊM-SE 
terrenos cm Ipanema

e Copacabana; trata-s  '
. Viiile

mcâuia. casa.
quitando, na

: trata-
.217 J) O

ViE.-D_-M.S_ 
lindos

laranjeiras dc todasJaranj.
i$300, o 'pe,

enxertos de
aa qualidades

outras arvores fni*
tif.ra_, por preço muita barato; na
rua Salvador 'Pires, 40, cslnção de
Todos os Santos. (5396 J) O

VENDEM-SE 
legítimos cachorros

I;ox•lerrier. eom menos de s me-
zes dc idade, á rua 24 de Maio n.
37:, Kiachuelo. (5345 R) O

ARTIGOS 
PARA CHAI-OS DE

SENHORA E NOVIDADES —
J. Lobo, & C•., importadores, rua
do Hospício n. 129, Rio de Janeiro.Aos srs. negociante, e modislas do
interior, remetteremos qualquer en-
commendai. (2*38 B) 1

HYPOTHECAS 
— 1-azem-se

predios no centro e nos sirtrar
bio9, cora brevidade; na rua da gui-
tam- n. 74. allaiutaria, çom Freitas,
de 1 is 4 hora.. (S400 S) M

- Vende-se tnn em bom
na cidade; faz bom nc.

gocio. Informar e tralar com o
sr. Ramos; rua Buenos Aires 3*7.
botequim. (54**' 5) M

HYPOTHECAS 
Fazem-se de

predios na cidade c subúrbios,
em 5 dias; Mi Vieira, rua da Qui-
unda n. 50 1, nndar. (5050 a) a

HyPOTHECAS 
na cidade e sub-

urhios, capitalista faz de gran-
des ou pequenas quantias, furo mo-
dico. Informa por favor, o sr. Cba-
ves, rua do Rosário M7, sobrado.

(4444 S) J

TTOTEL
XX ponto,

PENSÃO 
farta e variada a domiçi.

lio, 70$; á mesa, 60$; avulso,
i$5oo; tratamento optimo, cozinha
com toucinho; travessa S. Francisco
n. 6, a» andar. (S)

QUARTO 
— Decentemente mobi-

lado, precisa-se, nas limmcdia-
ções: Lapa, Gloria, praia do Russell
ato 6o$, prefere-se em casa de senho-
ra só. Carta a Lucy Paranaguá,
nesta redacçâo. (5561 S) S

QUARTO 
— Aluga-se uni mobila,

do em casa dc faniilia, para um
casal, dando uma pensão, do Meyer
a S. Francisco. Cartas a F. 110 es-
criptorio desta follia. (5400 S) J

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Ponilation
Rotuéhld de Paris. Assembléa, 56.
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376.

J 1318

AOS 
CAPITALISTAS — Precisa-

se de um que queira emprestar
15 a 20:000$ a juros razoáveis paracompra de uma casa para residência
de um cavalheiro que dá dc si pro.va de honestidade. O .pagamento do
capital e juros será feito em presta-
çõ s dc 400S000 mensaes. Carta* u
Cavalheiro, na caixa deste jornal,

(436i N) J

BlCYjCLETTE 
— Vcnde.e umabonita e perfeita, por Cot, eslá

pintada de novo, e com pneus, no-
vos. Negocio urgeute—Emílio; 71,rua Ferreira Vianna—Cattete

(5543 S) S

INSTITUTO 
dc linguas — Inglez,

francez, portugúez, allemáo e la-
tim; ensino aapido; preço módico;
i rua S. Pedro n. ,51, ,1° andar, ej
quina da ma da Quitanda. (4158 h)_

TEU NE filie .,..__ ....~ française, .diplon_e,
_ três bonne éduoatlon, désire don-
ncr leçons de chant, solfvge et fran-
cais et débuterait piano et violon.
S'adresscr par corrcpondcnce;. .10,
rua Gonçah-cs Di.is. — Mademoiselle
Margue.lte I.cgraiid. (3219 S)J

I" 
AMIXAS

-I dúzia i$soo;

I» 
ELOGIOS e despertadores com-

w pia e concerta a $5, 2$. 3$, etc,
na casa de gratuoplioncs i r. Uru-
guayana 1.15, ófficina de relojoeiro—
Augusto Reimão. (4282 S) J

Pelo
dr.
Luiz
de

Lima
de Medi-
operador

T. EPBBSENTAÇõES. ••Accçü
JAtam-se do qualquer indus-
tria, fazendo-se toda a propa-
(landa. Carmo, rua llosnrio
99, das 10 ás 6. T. 2856, _..

(J 3990) S

Consultas grátis
Bittencourt, da Faculdade
cina da Bahia, medico
espec:alista, em
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz e doenças ner-

vosas.
Todos os dias, das 3 ás S hotaí

da tarde. Rua Rodrigo Silva n. aí,
i"> ..idar (entre Assemblca c Sete de
Sctombro), Consultório .perfeitamente

apparelliatio com todo o material pre-
Ciso pari os exames e os tratanientoi
constantes dessas especialidades.

(4283 S) )

RELOJOEIRO 
— Quercis joia-s e

relógios bem concertados a pre-
Cos módicos ? ide á . ua Uruguayana
a. '35 . joalheria. Também compra.

(5155 &) B
ELLOS __ Compram-se, vendem-se

e trocam-se, sellos para collc-
cções; Hospicio 30, J. Costa & l"i-
lhos. (3730 S) S

SE

Gillette—Afiara-se bem,
travesia de São

Francisco dc -atila 28, (4169 S) R

ViEN»:-SEbeiro, i
mna mobília para bar-

por pt^ço módico; na rua
Anna Ilarbosa :i. 2S, IMeycr.

(R 47 .) O

1ÍICYCLETAS 
ou tricyclcs — Não

J mandem concertar, pintar ou re-
montar, sem primeiro ver os preçoscie casa Brasil, rua do Cattete ioí.
Teleph. 1734, Central. (2310 S)R

CORTINAS, 
tapetes, pinturas a

oleo, moveis e de escriptorio,
compra e também encaixola para mu-
dança, J. J. Martins; rua da Alfan-
dega n. 124. (.1620 S) S

Abel Nunci
bro n. 15

de Nove iu-
(R 8412) _

\7iENDE-SE 
um bom terreno, com

duas frentes, podendo construir
predios, na raa Visconde
Isabel, junto ao n, 249
rua Luiz Ilarbosa n, 08.

de Santa
trata-se á
(J 4280) N

A. salvaçÉ-o cios Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o unico remédio veterinário quecura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho _ C.
R. 1" de Março, io.

MOVEIS 
usados — Compram-se

mobiliários -completos, avulíos,
obiectoa de erte, antiguiuades, etc,
rua Senador Dantas 11. 45, t""0***:
E. Ribeiro. (2146 S) S

-.fMl". Clara Coudcrc — Mnnieura,
ÜX pedicura, masragista diplomada;
ru.i S. Clemente n. 105., Iel. 1279.
Sal. Vae a domicilio. So ás «nlio-
ras, (2044 =) K

d t\__K !ífií W ei í v*4IA r um.1 vi H
íaS a \.! r. MÉitVíu/ifn [><•*<{}'. 11
k!\. M .¦ Ui:"a »!l_&i?iI'.lt'"'*H 1*1

VENDE-SE 
um

Plcyi
esplcnlido piano

. _ Icyel, quasi novo. e um Iiarmo-
iiiiun do srande foruialo Indo muito
barato; ua rua da Alfândega 2fii,
sobrado. (..0Ú4 O) M

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72

 A. 1'INXO & C. —

TTEXDI
. trato.

\ LUCA-SE, a
i*\.mcnto, o prcií

" A T.ITC.
Acasa

.lio i rua Carolina
,.-, trata-se na rua S. Bento n. is.
'•"-•___i_:10 & C" { —

4 I,OgA-K por 30$ n crasa n. 131
¦ÍT-da tua Barão, cm Jacarépaguá,

tua Vint4 e(sQf - 
g

DE-SE ou alti_;a.;e, com con.-
grande casa e tcrrcim, a

rua Mello o Souza 11. M7i Irata-se
na mesma, n qualquer hora. ncfiocio
sem intermediário. (33. -N' il

ter-
ponto de.

porta: trata.se na
" andar. Iiitcrnie-

(53-iN) R

\rENDE-SE 
a casa da rua Sylvio

' 67. estação dc Ramos, supenorter-
reno cercado e íir_»orisn«lo de iia-io,
as chaves estão no m. 75, na mesma
rua. f44-'0 .1) _

reri-NDEM-SE óculos.
V -nct-is, etc.,

concerte, com
-Clliljlc.l 11. 50,

plncc .tez, Iu*
etc. e apronintam-íc

rapitie?.; rua ua As-
casa Kocha. (.|'I7_0)S

\ril.NDE-SE 
magnífico lote dc

reno próprio, «b tnellior
Ipati-ina, bonde
rua Maclict 11. 3,
diários c escusado.

TTl-NDE-SE umaI

ir.ita.se n
Maio 79'

casa pc<i;.ten..,
com bom terreno, todo arborizado

conl arvores frutiferas e parreira es-
tranjeira, sita cm logar .1 mais san-
davel. O motivo i- o proprietário >e
retirar desta .-apitai; na rua D. Ma-
ria I.-.iízj. n. .|ú. 'Hoca d.i Malto.

(S 2.9J) S

3\_c_a*__;esti-3 Pensão
Em frente ao Pavilhão de Re-
gutas-lcl. sul 931 Suc-ursal
installada no esplendido pre-
dio novo de moderna cons-
ti-c.ft--__._ti dus Larangeiras
olS-Tel. 5 ""'

(5I..3 M) B

\ LUCA'.
i\.i.i:trti-_

Xo,-o

Slí uma
duas s

.lia.

ca.-a. c«n tres
ilas. electricidade;

lobini 46. Enge-
.-s na iiiesma. ,_

(Sina M) R

\1.UC.A-SI-; 
a coníorlavc! chácara

da rna Maiiá n. .... Meyer (Ca-
ul; t:.lt.ií
iti dentista

A I.UtiAiSI-: a casa da r
i Vb-.ico 11S. com ires. Jli«jili.**. .'.-inlia eléçlTicuía
járttim _ niíititn
itrh».

do Ouvidor
(..-'«-• l'i J

¦T. remam-
1. rtus. dins

crande
chaves estão no
Irata-se na rua

Co2iiiih.i do primeira ordem
Aposentos o banheiros, com
todos os confortos modernos,
llom tratamento. Prejoa mo-
dicos, bondes á porta.

Miguel li. Sixel 4 irmãos

VENDE-SE, 
por io:ooo$, cm Rota-

fogo, 11:11 predio, á rua D, Caro-
li:ia :i. 3S: Irata-se no incsino.

(33-'S )) X

VENDE-SE 
1 chalet, com 2 quar-

los c duas salas, casinha c terre-
no medindo 11X5,0, íi rua-l.uthçm-
berg 11. 3, próximo da igreja da Ap-
parecida; bonils do Cachamby, iMcycr;
trata-se com o sr. Volentiui.

(S363 13) .

ViENDE-SE 
uma r.va com 2 salas,

2' nuarl.11. cozinha dc telhas fran-
cczas c soalliada, lanipie c agua-, ter-
reno 0..1 11 metros dc frente por
100 metros de fundos, plantado c ar-
borizado, di <i frente para 2 ruas;
Estrada Oetaviano numero, vinte :
(rala-se com o sr. Joaquim, dos Keis.
na estação dc Inharaja, linha Auxi-
liar. (5357 K) 'N

GRAVIDEZ Evi-
tü-5C
ti-án-

do a., velas nt-lí-Cptioas, São
inoítcnsivas, coniniodas c de ef-
feilo seguro .Caixa çom 25' vc-
hs 5$ooo. Peli>t Correio mais 6oó
rcí?. Depositário: praçÁ Tiradcn*

tes n. 6a, pliarmacia Tavares.
(150.0

COXIPRA-SE 
niacliina de ponto o

jo'ur; rua da Carioca n. 49, 1"
andar. (555; s) S

C1ART0ES 
DE VISITAS — Cen-' to 2S- Ourives n. 60  Pape-

lona. Oscar N. Soares. (24238) S
/.QU-ETES DE SENHORA SOI*

MEDIDA o 12$ -. Mme. MaricLemos, collcicira diplomada pela Aca-
demia dc Taris e com casa cm Pa-ris, montou seu atelier á rua da As-«emblca 33, 1» andar. (103 S) J

\TENDEM-SE 
thcrmòmcrros, do su-

perior precisão, .para febre, desde
c$ para rima; rua da Assembléa 56,
casa Kocha. (4i-á 0) S

Tri-:X1)I*.M-SE
r incia.comnioda

itm guarda-p ralai
u im... niesa cias-

tica; raa Chichorro 11, Catuniliy.
(..j_i O) M

\n-N'i:' \ traia
il.Iv&l. um pequeno -nesocio

trata-se na avenida líio Branco
n. 155, casa de balas. i'õs:D O) R

CIARTOMANTE 
e foz qualimcr tra-'. balho para o bem, não usar de

cerimonias em falar, no que deseja-
res e trata dc feridas c.ironicas coutras doenças; rua Oliveira n. 38,fundos da captila do Amparo —Cas-
cadura. (jpot S) J

COMPRA-SE qualquer quande ' lidade
de jóia. velhas, com ou sem pe-dras de qualquer valor e cautelas do

Monte de Soceorro; paga-se bem;
na rna Gonçalves Dias 11. 37, Jnalhe.ria Valentim. Tcloph. 99.), Central.

(.137 S) 11

MASSAGENS 
cicctricas a

nhora habilitada, apphca so em
scnboTOis; Avenida Rio Branco 9, a-
Acccita chamados a domicilio, pelo
n.estno nreço. Tcl. 3i?8- (5061 S) S

ME. THOMPSON — Reconci-
lioções cm S dias, responsos,

casamentos difíiceis, cte. Encarrega-
sc de trabalhos para os Estados.
Pagamento 110 Iim. Consultas gra-
tis. Máxima reserva e seriedade; 73,
run Maurity--MaiiBtie. Ao lado da
antiga Comp.' do Gaz

CATÁLOGOS 
de sellos do Brasil,

com todos os erros e variedades,
preço i$ooo; Hospicio 30 — J. Cos-
ta _ Filhos. (3731 S) S

SENHORA 
edlucada em Paris e de

toda a competência, lceciona fran-
ccz 11 wtico e theorico, portugúez. pia-no e bandolim; rua Barão de Ama-
zonas n.,50. (5113 S) J

w
(4139 S) S

SENHORA 
respeitavdl, de-c}a um

quarto em casa de pequena fa-
milia, tfu de senhora só, que more
em casa confortável, só serve em
Conde de Bomíim até á Tijuca e
ruas transversaes. Resposta, escripto-
rio deslti folha—O. Amaral.

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Ten__S w.
tencourt, carteiro, cura os titmore»
dos seios e do ventre, as moléstias
das viaB urinarias e gonitaes da mu-
lher, as metrites, os coriimentos ute-
rinos e vaginaes e regulariza o meus-
truação por processo seu. Applica o
606 e 914, com ou som injecção e
esta sem -dôr trata o diabetes,
hérnia (quebradura) sem operação-
Consultório perfeitamente appartlh-
do; nu Rodrigo Silva n. 26, esqui-
na da rua da Assembléa, das 11 4i
2 da tarde. Telephone 2511; residei»-
cia á rua Senador Euzebio 34». Con
suites grátis. (39&7. J

8'AEA e pensão — Aluga-se em
ca;a dc familia de tratamento.

Teleph, 1277, Sul. Entrada pela tra-
vessa Marquez Paraná, 31, C4426 S) J

MO 
Dl STA com _m filho moço,
deseja alugar os fundos de uma

casa no centro, com 2 quartos, ate
o fim <lo mez;'resposta,-.-.. ».-_.._.
neste jornal. (5*ü9 S) J

MME. 
Sarmento e nime.. Moraes

Sarmento, fazem vestidos com
perfeição e brcvid.ide, á rua Julio
César n. 58 sobrado, perto da run
do Ouvidor, - (53-H5 S) M

MOTORES 
trifaíicos c inotinfa-

sicos, de 1I20, i|4, i|2, 1. 2 Ç 12
HP., marca General Electric, hqui-
dam-;c a preço baruto; praça da Ile-
publica 195. (553° s> M

\fOÓDAS — Ençino, coníceçao, rc-
.formas, cortes, prova e alinhava-

do dc toilletos ou costumes, mo.dcs,
por medida; preços lwralissimos, vae
a domicilio, mine. Borges, rua Gene;
ral Câmara 147, J° an. (5629 S) M

CONSfRUCÇOES, pequenos rei»-
ros c pinturas dc predios; pre-ç_ módicos, co:n o construetor Mi.

clialski; Uruguayana n. 8. Teleph.
533 . Cent. (4409 S) R

A Í',U_A.SE uni bom escriptorio ; [ ,\.
Ama da Quitanda .... 1" andar. 1 *

(5423 IO M

<ic Cálu__. 1 >; ilUKiiei

4 I.UGAM-S1. duas
com anua c hora iiitiitlai
jiIki da Gama ns. 110
t-.iceesso; preço 3_"<.;
Folaiiu. iargo Ua tano.

(507

bo-.s

u 134.
trat:.-;

(.061

M) M

rasinhas,
1 Salda-

líoni-
!e com
7, sob.
M) M

A tUCAM.SE ,dti:
jf-c outra 121S:
trncctirt SO c -'•
chiíelo. .

asas. «ma n$.
Marechal Bit-

óo da Ki.i-
(.437 M) J

1 LUGA-SIÍ, por 120S o. pro Uo re-
Aíorn-.ar.o. da rua do engenho de
Dentro n 236. com duas salas, lus
miartos. cozinha, banheiro, Ianque -na-
ra lavar grande quintal, luz clectriea,
„_ chaves estão, por favor, na venda

lado, onde so informa. ÇtOf^UJ
«.iw: !»;;«= «¦""!__ •;¦:¦" iai
CII.P DE MINAS |

(Lesitinio Chapéo de Couro) g
IK-p-.-u.i: Una dos Ounvcs f4 S
WIÉHiíI-lii^ÈBOWffl

/'ENDE-SE uni liervaiiarió, em bom
ponto, com moradia para família;

trata-se na rua.de S. Pedro n/281.
154:0 >\) M

ft,EN-DEM-SE por 9 contos. 2 .pie ,
. dio.. próximos i estação do Enge-1

niio dc Dentro, com 2 quartos e 2 sa--,
las e mais dependências; trala-se com |a proprietária, ú rua Goyaz nv 374
Piedade. .'J3 __

•nrrr*
rua 1*:

VENDE-SE 
um bonito piano fran-

cez. dc jurlicular, Ijaratissinio;
avenida Passos 30, loja dc cleeiriei-
dade. (50*44 O) M I

CAO 
UE VICIA _ Vende-se um

grande, novo, por preço -de oc-
caeião; Passagem 194 — Botafogo.

(5450 S) )

MOlin.lA 
para noivos — Vende-se

nma rica mobilia completa, para
sala de janlar. quasi nova, á rua Is.
S. de Copacabana 11. 53 — '¦*-l";
Tr-ta.e a quilquer hora. (3401 S) J

SÓCIO 
 Moço activo, dando de

si as melhores referencias, pre-
cisa de um sócio com o capital de
306 contos de réis, afim de desen-
volver negocio sério, de muita ac-
çeitnção e grandes lucros, para mais
informações, com Gonçalves, das 12
í 1 hora, á rua Buenos Aires 38,
«ohrado. (54- - J

TERNOS 
para homem a presta-

ções, entrega-se na 1", na rua da
Assembléa n. 79, sob. (3515 S)R

ÚNICA 
loção que extermina n cas-

pa e faz renascer o cabcllo. Dep.
Salão Elias, rua Ouvidor 120, e n$s
cosas dc pcríuniarias, 3$ooo. (3<Í4.|S)Jura

DENTISTAS
„ — ¦ 

DENTISTA
B. Baldas Von Planckenstel»

Esp. em obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extracções com-
•' tameiite sem dôr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preço»
reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalho e acceila pagamen-
tos parcell.dos. Das 8 da manha
ás 6 da noite. Aos domingos só
ali ás 3 lioras. Uua Marechal Fio.
riano Pcixolo n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uriiüuayana.

DENTISTA 
a a$ooo mensaes paia

obturnção a granito, platina,
curativos desde o primeiro dia. Tra-
batho- dc chapa; coroas, pivot, etc.,
por preços mínimos e trabalhos ga-
rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas 11. 85, sobrado,
esquina da rua General Câmara, tr-
lcphone, Norte J157. (Í.1S1 S) J

DENTISTA 
_ M.

gião dentista, dá
1-upcí, cir.ir*
consulta. dá.

7 ás 12, á rua V. da 1'atria n. 35<>-
Preços módicos. (3501 S) S

Miguel Braga, especialista ent ís-
tracção dc callos c unhas encravadas,
sem dôr, ele, r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1505. Aos domingos, atten.
de chamados a domicilio. Têlèpll,
Norte 2659.

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitários c o

AMBROSIL
Vidro i$soo — Dcp. Andradas, 43

e S. José, 51.

R) _
„_.._, .».,.¦,» _i_uii_.-i;_m
.TiE.VDE-SE um predio
\ da Cruz, Mcycr, com

rio; telephone 3113. villa.
(5350 R) A

proprictíi*

ao

mm

\ LU(
Ü-rua

LUOA -15;
\ivar_

ííkQo *_o Rocln
quartos espaço
cia c crande¦j\} da mesma rua.

por SiS. o predio . da
Eerrcir.i li io (es-

F. com 2 boas salas 3
is uRiia cm abitudatt-
ítiiiit-il; chaves 110 11.

(5382 M) K
•gtXKxziâWt* rr t

\ri;NI'l-:-.E 
um bom predio cm Bo-' tafogo, o-.itro na rua Leopoldo,

And.iráliy. 11:11 bom terreno, em *.a-
tumby para ser cdificádo. cisa para
negocio ' trc« bons predios na rua
niiis da Cruz, Mcycr; uin na ua
A villa, todo3 por preço de oceasião;
:am iratar -na r:'a da puitanda n. 7.1»
cr.sa Amazonas, com Freitas, da i js
4 horas.

IfENDEM-SE dois prédios, cm Cas-' V cul.ir.-i, construecão moderna, com
l.>:. .iu.irt.is, d-._s salas, por 4:000?

cada um: tr.-.tar á rua-Arcliias Cordel-
11. 16:, com Freitas. (539_M).M

T7iENT.DE-SE um magnífico predio r.a
i V r. S. Januário, .1 salas, 4 il;iar-
tos banheira esmaltada, varanda, jar-
dini, gaz c electricidade. cte, preço um-* com o proprietário, tele-

villa. (5351 1. N

IMEI&A -TFHIf__A «W''i.i',-Sü » caixa do Correio
li-*TU I -_.__l-.-t- 19.47 _ mo d0 jalleil.0 —
Envinmlo o nome, vesitlonc ia o o sello para resposta.—
0-l__ KAlMDÀ 15 fi.\UANTin.\ — «HATIS.

OBY 
e Orobó fresco, Pemba e

Pimenta da Costa c figas de ma-
deira dc diversos tamanhos, vendem-
se na cas.t dc iiervas e plantas me*
dicir.ae», na rua Senador Euzebio n.
210. praça n dc Junho, (3°57 Sj K

TTM cx-negociante desta praça, dan-
U do as melhores informações dc

sua condueta c fiador, ofíerecc-sc
paro. fazer cobranças dc alugueis de
casas, contas no Thesouro c Prefei-
lura. Carta, ncsla redacçâo, a C. A.

(2231 S) A

UMA 
moça franceza, ensina o

trance. 20$ por mez, eni casa
as famílias; 39, rua da Constitui-
ção. (5497 S) S

¦ - - -;

V7X.DE-SE 
um bom piano, perfeito,' fr.-mcez. á r-.:a dc S. I.eopoluo

.. 16Í1, Cidade Novn. (3573 O) K
CIARTAS 

de fiança _ Bons fiado-' rc_ c boas condições; praça Ti*

Ctl 30.000$,
phone ..n,.
TTiENDE-SE uma casi livre ç des-
embaraçada, na rua ViJal de ..cgrei-
ros n. 29, 2 minutos dos bondes da
Praia Formosa, duas salas, dois quar-
ios e Instalações electrlcaa.

(U 54ro) N

NICTHEROY

« iÜÕAÍSE üiiia boa ca?a r.a nia
A- le D.vcnbr, 11. 15.6. jiveni;b.

2 ouáríos 2 salas, .quintal - ¦¦<¦¦

liigár liara galltiilieiro.COV.l
«om (5I..*M"J

Tlanterna
HOJB

eudidaA I.UCA-SE uma
iVcoiu muitos comniudos; 1
lc t.rasoatá. rua Alexandre ,.

A chave na rua Passo '-;!..'•';
(51S3 T) 1>

'm'ou

TI.
tria 11 .93-

\ I.UCA-SE 1'ara banhistas uma
Xicara com 8 quartos, telephone, H;z
elcctrica, banheiro, no logar ..mau
be.lo do Brasil. Alugi.se intda"!!
contrato, trata-se no Sacco de W
frwiíiíCSi «a -ncthcroy* (C'3 .1/»

TTEXDEM-SE doi. cachorro?. 11111
V Bassé e Tcneriíe por 100$ es

dois: rua Pedra Américo 11. i.l''.
(3408 S) M

TRASPASSES

STENDE-SE a ca-a di rua João Ro-
V mariz n. 119, rstwio de Kamos,

com : quartos. 2 salas, casinha,, ha-
nheiro, h-.r. clectrica, jardim c quintal
murado. Por 6:300$, podendo ser com
algum proso: trata-sc na mesma, pirarua dos Ourives n. (19, com Machado.

(54"i -D X

. 7"!;. .DEM-SE, á rua Santa Clara. 2
> lote3 do terrono. dc 11x20 cada

:•¦..;; lr.1t.1-se á ma Hospício 19S.. das
12 ás iS. (4'Si)'-") h

_7"ES__-SE um magnífico terreno,
> ,i rua Real Crandezo, esquina da

.Is Mentia Barreto, 30 metros ue
Crente por 13 de fundos, t_lo ou em
parte; para trarar com o dr. Lacer*
j.i, i rua do llospicio n. 42, s->.;r*Jí
í». ÍJ » ii a. ,___ O 339 _ A

"TTiEX-DE-SE na melhor parle di
> liotofogo. um bom terreno prom-

nto a edificar, está -.norado, tem pas.
«cio dc cantaria c algumas fruteiras
dc boa qualidade, A rna Mana uuigc-
nia n. 17. Hiimayli; ás chaves esiao
no 11. 4.1 da mesma rua, e trata-sc
na Confeitaria dos Anjos, travessa b.
Vrnncisco dc Paula, 32, com o sr.
-.-"cli.. da Costa. (5410 J) -N

tKeNDEM-SS preJi-.s e constróem-
>' te por preços commodos; çc:n

Constantino Abel Nunes, rua Vinte
de Novembro n. 15. (R 84Í3) -*•

T

ràdéntcs 73,Kodripueí,
i° andar, com

(5251 S)J

^OSTÜBKIRAS — Precisa .c
^'pn''a cnniisas dc Iioiiiein, na
Fabrica Aiiiuzoiia, rua da Ca-
rioca (M 5071)1»

*t7"EXDE-SE uma casa com grande
y terreno todo plantado de arvores

c coni um lindo jardim na fr?n:c e
dos lados, todo cimentado. l?m es-
goto c malta fartura dágua; a casa
é nova. iiorim. pequena; :c;n varan-
da do lado. Preço 8:oooi na rua
Onlncza n. r?. Engenho de Dentro:
púde ser vijta a quilquer hora

i.Hl >_ S

RASPASSAM-SE dois depósitos
; geilo beni localisados, vcu-

dendo dc inverno 250 kilos e dc vc-
rão 450 a 500; vende-se por se achar
doenie e reürar-isc para Europa; run
.N' Senliora dc Copacabana 11. 5;..

(51/5 P) R

Traspaàsa-se *™ £?% s.
lembro, comiilctamcnle mobilado e
dividido em escriptorios, que estão
iodos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, iican-
do dc graça para o olugatano, sala
dc espera, qinr!-', sala de jantar, co-
pa, cozinha, dispensa c arca. A sala
dc jantar é espaçosa podendo servir
nara pc.isão. Vc11.1cm.se algumas ma-
d,:.,., e accessorios dc tnassiigcns e
emhõllezamenio do r..=-.,i. er.sinando-se
a trabalhar com as machinas c outros
misteres deste gênero. Motiva c.tc
tracpas;se o dono retirar-Si.* de-.'.a ca-
pitai. Cartas a E.trella, neste escri-
ptsriA .. _. (.-16- Vi. I

CAitU 
1X110 para venda otnbulan.

te de doce., bebilot, vende-fc á
praça da Republica 193. (5533 S) M

cÁMISA3 e cerou.os sob medídí;
rua dà Carioca n. 52. (5150 S) S

/.HA-ET,
\J dente, c

¦comp.ctüfmente indepeiv
com ou sem mobilia» pnraum ca__í co:n creança ou p^ra dois

moço.-. _0anjio quente e frio; mesa de
primeira ordem; rua das I_iranj'eiras
316. Tcl. Central 5681. (5.130 S) K

ODR. 
ERNESTO CARCEZ oyisa

aos seus amigos políticos c clicn-
tee, que mudou o seu escriptorio para
o largo de S. 1-Y.incisco dc Paata n.

Norte. (..0S2 S) I
argn

teleph. 3-4,

OCRO, prata, cbristoCes c mais
iíaes finos, cm -t obra, mesmo

compr-i-sc na joalheria
rua Uruguayana 164

usado.,
nlias,

Ando-

(4Í56 S) s

IJENSAÒ 
— Fornece-se ....

de casa de familia, na rua do
Caltcte n. 2&7

bem feita,
na rua do

(5651 S) M

Eornecc-se de primei-
ra ordem e com riçoroso nsseio,

mesa 60$; a domicilio de 7t>$ooo
riu Riacliuclo n. 158.

(55--D S) M

pEXSAO
á 111
para _.ma|

PARTEIRAS
naBVACí e moléstia"
9*1. K I U9 dc mulher, o* "" ¦ -_?•-*¦ DR. H. JJE
ANDRADA cura corrinicntol. hem_r.
rhagias e suspensões; de modo _¦-
pies. evita a gravidez nos casos .adi~
cados, fazendo appareccr o incomnio.
do sem provocar _emorrnaaia. tendo
como enfermeira mine. .I03EPHINA(.ALI.1ND0. partoira do llospitaT
Clinico dc Barcelona: ..insultas dia.
rias, pratij nos pobres, Acccita clien-
tes em pensão. Consultório e resi-
dencia: rua do I/_vradio ti, m, ao.
brado. (814 J)

TTMA senhora de boa educação de.
U seja empregar-se cm casa de

boa família, como dama de compa-
nhia e para alguma, costura.. Infor-
moções á Avenida Mem de Sá, 59.

It 4575

TTM senhor vindo do interior, ten-
* do u__do um medicamento vc-

getal para cura rápida du iiuiloten-
cia, neurasthcnia e fraqueza, indica
grátis a todos que preci__rcin( cn-
viando um cr.vck.npc com c díre-
cção e sello de $íoü, á Caixa I*òs-
tal 014, cum os iniciacs R. I*.

(2311 fi) R

PARTEIRA-

UMA 
senhora com ca?,

bilai

TjRECISA-SE em casa de lamilia
¦ decente, sem creanças c sem ou-

tro. inquilinos, de um ou doi-s com-
modo., com direito a cozinha e no
centro da cidade, para casal sem fi-
li-js. Cartas nesta redacçâo, n L, I_

(50C7 E) M

bem mo-
ada, deseja encontrar uma ou-

tra com basiauies relações e cunhe-
cimento, para aluagrem quartos a
casaes o pessoas de tralamento queõueírãm encontrar-se, logar central e
discreto; qtter-sc pessoa que dê íian-
i;a, e qucá seja séria; cartas á cai-

i xn deste jornal, para ser procurada,- M. X. i«. (5197 S) S

Mme.
Ffflrici*sc_

Reis, diplo-
mada pela
1. de M.

de Boston, faz apparccer a menstrua-
ção por processo scicnltfico e sem
dor; trabalhos garantidos e preço»
ao alcance dc todos, sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara,
n. 11 o. Tel. n. 3.368, _.'url_, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 450

Mme. Maria
Jõseplia, ¦ di-
plomada pela

Eaouldade dc Medicina dc Madrid,
trata do todas us doenças das senho-
ras e faz upparecer o inconunodo, por
processo Ecientifico e sem do: nem
" menor perigo para a saude,. tro-

PARTEIRA

DINHEIRO 
— Dá-se sob liypot.c-

cas ,mt veis, inventários, promís-sori-.s e n officvaC- do Exercito, Po*
ji-cia llombeiros; Rosário 172. Scixas
& Fernandes. (39:4 S) R
"TVIXIIEIRO
J_/ I:O0000$

Empresta-se desde
50:000$, sob hypo-

tbecas de prédios .. juro. de io ê \2
por cento ao anno c adeanta-se qual-
quer quantia; i^o. Alfândega, i° an*
lar, aonde te mia.ma; EncQrreg_,-_e
também de compra
(l|0?i .

« venda de pre-
' -5354 S; 5

PRECISA-SE 
para

mento» de commodo:
e pensão, cm c_'_a
outros hospedes, no
mnjeiras. Cartas

1 de trata-
; mobilado-

onde não fhaja
Cattete ou Líi-
A. S_, na rua

Gonçalves Dias 33. loja. (.1424 S) J

ÍJOXTO 
ajnur. desde aoo :üs; rua

. 7 de Setembro n. 93, i" andar.
(3018 S) J

1>l.N"S..O 
<!e i" or-icin, farta, varia-

da c com toucinho; dâ-se h tn-;*
.a e a domicilioj na rua Aristides
Lobo n. 33. Te). :íSi, Villa.

.3351 S) R

UMA 
senhora séria, emprega .c em

casa de um viuvo com ou _cm
filhos; é muito carinho.a e j_r.be cos-
turar, Acccita .ír para fora. Trotar
ua rua Mariz e Barros n, 329. sob.

(55/S S) R

UM 
scnlior estrangeiro |-.e Irala*

mento c modesto, precisa _ dç um
quarto cm casa dc família distineta,
at- 45$ooo,. no centro da cidade, Ca-
lincá ou immediaçõcs. Cartas nesta
redacçâo, o E. C. T. (5<Sob).R
•«TESTIDOS

1 da moda,
na r. Carioca
trai 3508.

costumes no
,55, coSf.S c

.;, _ob. Teleph.

ballios garantidos e preços ao nlcan
cê"dê todos, Avenida Gomes Freire
ti. 77, teleplione n. 3 ._ CentraVçwr
sultas grátis. Em frenle ao theatr»
Republica. (17-1 £>

Pã_mirãTMme. Bar-
Com pratica da Ma-

rOSO —* temidade, traia dai
molesiias do utcro e evila a era"
vi<lr7. Acceita parturientes eiu
lionsão e aticnde a chamados a
Déns.õ e attende a chamados
a qualquer hora. Rua pene™!
CaMwell numero 223- í1-83 •

.iu.,
Cen-
S) I

A LANTERNA
ÜOJ-J

iSERPartos; Mo-
lestias das I

'fralamonto .
dos abortos e <
suas conse- ,...,... ,

quenejas, dJS _í___a____
corrinicn^oSi

das coiicas utero-bvarlanas¦ttanwl
irrcfulares e prolon .adas Assemblía,
(4. das ia às 18. Serviço do ot.Pedra
Magalhães. Xolcp. iooj, Icnt, _,«9-4.

.___-M_-__*.rr -".K-l. -_. »-(--_—•_-i__.-V'_i4-__-s&!S»i!;^afe^ _k_
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S^^T^^if CASA LOIJiaíHlIFlCD
FABRICA NESTA

FLORES NATU
 PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

-___. Completo sortimento de coroas de panno e biscuit.
ramos, cruzes, lyras, âncoras e corações

DE. 
"BISC^CTIT

ÃcceltaTqüalquer encommenda em flores de biscuit, como
o-A.-ipr-r_-_.i- pe coroas

62 RUA DO PASSEIO 82 ——* TELEPHg^J^^
""""* gÉ6éSà_r?B«»í_<W_**^^

PARTEIRA MADAMS""" PALMYRA
—Com longa pratica, trata dc moles-
tia» de senhoras e suspensão, por um
processo rápido c garantido, Acceita
.¦arturientes em sua residência, a rua
Camerino a, 105. Tel. 4428. Norte.

M~~ADAME 
DUHAMEL — Parlei-

ra diplomada pelo Real Irvstitu-
to de Flnrença, acceito chamados a
uiialquer hora. Teleplione Vilia 3129.
'Ws. Miguel a. 8o -.lijuca^ 

r

Professores e
pratico, Mr.
Peter garan-
te ensinar

em seis 1.1.¦ e. "4 mensaes. Largo
tle S. Francisco 36 e rua da. Carioca
52, 1» ond.ir. Vae a domicilio, pot

INGLEZ
preços módicos. (B 380a)

INGLEZ, 
FRANCEZ

GUEZ, pelos prolessores:
PORTO

Rodger"líeriri '(ràethoáo Berlitz); preço
módico; rua d» Alfândega n. ioo,
sobrado., (346 S) M

INGLEZ, 
trancez. alleraào e la-

Iim, 10$ e 15* mensaes. Trata.
se das 2 ate 5 noral,l D,ccc°_ °i. ci.
doca n. 18. (54o6 S) M

Sementes de capins gor
dura, roxo e

Xarope Peitoral de Deses
sartz e Alcatrão da

Vendem-se, novas, garantidas,
na Casa Pinto, Lopes & C. Rua
Floriano Pei..oto n. 174, telepho-

ne Norte 3.006.

"•'NC.I-.EZ — Senliora ingleza, ensina
J. este idioma em aula on particu-
larmente; r. S. José. 79, f andar._JS397 P J

PROFESSORA 
formada pelo In-

stituto dc Musica, prepara «Iu-
ninas para o mesmo e lecc.ono pel.1
mesma disciplina; preços módicos; i
_.raca Mauá n. 71. (5326SJ K.

dc inglez — Rua
Gonçalves Crespo a. 41. • -.

<S'79 S) R

'PROFESSORA

PROFESSORA—Allemão, inglez,
alterna de linguas

iranccz; da
lições cm casa dos alumnos. Opti-
mas referencias. Cartas para cpmui.
nar. por favor, rua l>. Carlos I, 94,
Cattete. (318S S) K

MME. VIEITAS ain
da mora na rua Maré
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ü 44í)

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marquei de Abrantes,
jfi. Teleplione Sul 151. tB »99

0ÍÕÍU850 a grania
PLATINA a 8$000

prata, brilhantes e dentes de den-
taduras velhas a soo ra. cada um,
Av. Centr-I 105. (S 5058)

FÓRMULA DE BRITO
Anprovado pela Inspectoria de

Hygietie e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tardios chronicos, coqueluche,.as-
thma, tosse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
rytige, deíluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 o 31', á rua Sete d'
Setembro, 81 e 99, e á rua da As-
iembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
ei» Santos Silva, rua Dr, Aristi- j
des Lobo n. 229, telephone 1.400,1
Vilia.

XAROPE ADSTRINGENTE do
QUINA, CASCARILHA o

8IMARUBA

Formula do R. do Brito, da
Pliarmacia Itaspall, approva-
da pela Inspectoria de Hy-
giene.
Receitado -pelos mais sbalisados

médicos contra as afíecçúes -do tu-
*o gastrointestinal, princilialmente
contra as diarrheas rebeldes,acompa
nlradas de eólicas, dysenterias ,e. m.
senterites, di.-irrhéas da dt-ntuão e
das convalescenças das febres 'gra*
ves e das moléstias pulmonares, con-*
seguindo sempre maravilhosas curas.
Mo.lo de usar: veja.se no vidro.

. FRIÍÇO. 3$ooo. Deposito — Dro-
garia racíicco, rua dos Andradas 45.
Fabrica, pliarmacia Santos Silva, á
rua Dr. Aristides I.0I10 229. Tel.
1.400, vilia. Kio dc Janeiro.

txxxxx
SARNAffB eczemas

CURA A

Sanacutis
ti«»«i«»iHig«iitii*a_á

Para Ser Feliz F
1
Obter o que se deseja, o amor
a paz no lar, a sorte no jogo L
a riqueza, a posição tnerec-d- .
realizar casamento .desfazer H
atrazos da vida, e tudo, ein- .
fim basto faier uma consulta N
gratuita, á redacção do "" *
sil Esotérico" — Rua Tupy »
n. 1 — São Paulo. Nio rei N
de sua feli_ida.de.. mande hojt P
mesmo o 5_u pedido de consii
ia gratuito. (J 2045)

JOXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

CIRURGIÃO DENTISTA

Singer, Icilio. gabine-"1 e de mão, liquidam.
... .. 10$, 20$. 40S, 50$ até 200$; 2
liaricadás para industria, com motor
electi-ico; praça da Republica 103.

(4431 S) M

Gratis para ven-
I cer os 6ofírimcn-

tos e difíiculda-
des da vida. pe-
dir a J. V. Sil-

va, posla restante do Cascadura, com
enveloppe scllado e sobrcscnpiailo

rcmetle-se |>ara Iodos
(4823 S) J

-— níacliiiias
5° te, de

Talisman
jura resposta;
os Estados.

Perolina Esmalte ~ 
PV™„

tine adquire c conserva a belleza dn
..elle, approvado pelo Insütuto de
llellc/a (lc Paris, premiado na bx-
Do-sição dc Milano. Preço 3$ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA, .suave c
cmbcllczador. Preço 4$. Exijam es-
(es preparados, á venda em tortas as
jicríumariaí c no deposito deste e
de outros preparados, a rua Sete de
Selcmbro n. 209, sob. (589 5>J A

Papelaria, Typogra-
phia, etc.

Vcndc-se uma machina dc aparar
dc 50 cent, de boca, uma machina
de impressão Libcwy, c uma pri-nsa
de steriotypia. Preços de oceasião
Rua Camerino n. i;14 (1 1110

MR. ROMANELLI
Professor! ainda mora na praça

da Republica n. 84. Attende seus
clientes, das 9 ás n ™ manha "
da 1 ás 6 da tarde. Praça da Ue-
publica 84, esquina Senhor dos
Pass03. 403' J

209,

Pensão Progresso
Completamente reformada-, ma-

gniíicos aposentos e preços morli-
cos. Largo do Machado, 31. lc-
lephone -4385 Central-. (11 S17=

Casamentos t r ata-se
com bre-
v i d a de,
mesmo

sem certidões, civil, 23$. e 1e*í."'
,-ioso, 20$, cm 24 hc-as na forma
<la lei, inventários e justificações.
etc, com Bruno Schegue, á rua
Visconde do Uio Branco, 12, so
brado. Todos os dias, domingo»
«• feriados. Attendem-se a chama-
.ios a qualquer hora. lclepUont.
11. 4.542, Central. —N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
jieis nesta cas? não •erão o m-
commodo de ir á policia; nao se
confiindain — 32. (° 1?3-

—Cura
resIr ia-

dos,
iioiístipáçocs com iebre, bronchites e
hsthma. 1'reço i?ooo. Uepositoi Phar-

Marechal rio-" (3754 S) R

CIW3AURIA

LEITE Á
Na leiteria "Alba", à rua do

Ouvidor n. 52, telephone 3.090.
Morte; recebe-se a principiar do
dia i" de novembro cm dcanle,
assignattiras para fornecimento
diário de superior leite de Man
tiqueira, desde o largo do Macha
do ao lardo dos Leões até á praia
Vermelha. 4921 J

macia Rodrigues,
riano n. 99.

rua

Ser Creme de Bél-
lcza "Oriental",
unico sem ri-
vai, para man-

ter a epiderme em perfeito esta-
do dc hygiene e bclleza e pelas
suas qualidads emplientcs e rc-
•frigerantes e embranquece c as-
setina, a cutis, dando-lhe a..trans;
parencia da juventude. Nao e
gorduroso, é o melhor para mas-
sagens e faz adherir o po dc ar-
voz, lornando-o completamente in
visível, ,.?ooo; pelo Correio, reis
-,$500. Vende-se nas perfumaria*
è phanuacias. Dcposiio: . Pcrfu-
maria Lopes, Uruguayana, 44.
Kio. Mediante um sello de ioo
-.-.'•is. enviamos o catalogo d
selhos de Belleza.

Con-
A 7S91

Terreno em Ramos
Vende-se um lote com Í2X5o;

na rua Costa Mendes, cinco minit-
tos distante da estação; trata-se á
rua do Kosario n. 82-1°. Das 3
is 5 da tarde. R 5399

TÍÍIDÃ8Í
Ulccras, r-iapis, eczemas, frici-

ras etc, "UiiRiiento Sanio Brazi-
Mciisc". Uua Marechal Floriano.

A. Gesteira Pimentel.
4741 J

RUA MARECHAL FLO-
RIANO, 209

(Em frente a Light)
Extracções de dentes, absoluta-

mente sem dòr. Cura de todas as
1110'esttas da boca. Obturaçõcs a
esmalte, á platina, a ouro. Con-
certos de dentaduras; pivots, co-
ròas. dentaduras sem chapa, a.ppa-
relhos fixos c todos os demais
trabalhos, por preços módicos e
reduzidíssimos, com material de
primeira qualidade e garantidos.
Acccita-se pagamentos ein presta-
ções.
Consultas, das S ás ? da tarde

Doenças Curti praruntidn
rjg e rápida «»o

garganta 05Z_-ivT.__
nariz (fòüduz do miriz)

OUVÍllOS proefisso inteira-
bOCa mento novo.
DR. EURICO DE LEMOS

professor livre dessa especia!.idaJi
na Faculdade de Medicina do Ri.
de Jai.eiro. Consultório, rui da
Assembléa, 63 sobr~do, das 12 á
6 da tnrdc. (R 533

FABRICANTE DE LIXA
Um induslrial querendo monta:

um fabrico de lixa, necessita ou-
vir um profissional bastante co-
nhecedor da matéria, afim de ac
coidarem-se na montagem e cal-
culo do material e inaicrias pr -
mas. Presença ou carta a M. Fo-
gaça, rua Maruhy Crande 11. 3S,
Nictheroy. 46S3 )

ALUGA-SE
Uin sobrado, primeiro andar, á

rua 7 de Setembro 11. 49. canto
da rua da Quitanda n. 38; próprio
para atelier, escriptorio ou asso-
ciação. A tratar no mesmo, no"Café Paraense". (M5388)

Automóveis e respectivos
accessorios - MacU-
nismos de oífiolna

OPTIMA OCCASIAO
No dia 30 do corrente, ao meio-

dia, no Fórum, á rua dos Invali-
dos, actual Menetes Vieira, n. 152,
serão vendidos era terceira praga
da Primeira Vara Civil, a quem
melhor preço offerecer, grande
quantidade de automóveis de di-
versas marcas, landaulets e double-
phaetons, chassis de automóveis e
grande sortimento tle accessorios;
excePentcs machinismos de uma
officina de garage, um torno me-
canico e pertences, uma machina
para virar e dobrar chapas, um
torno para madeira; uma machina
de vtilcanizar. uma transmissão
sobre barras dç madeira c ferro
com 03 respectivos eixos, máncacs
e uma polia.

Os editacs de praça, contendo
descripeão minuciosa de tudo, se
acham miblicados no " Diário Offi-
ciai" de 22 do corrente e serão
reproduzidos no de 29 do cor-
renle. (4285 J)

PINTURA DE CABELLOS
M.M.E. OLIVEIRA tinge cabe!-

I09 particularmente, -ó a senho-
ras. com Hcnné. Actualmente ga-
rante a maior perfeição no-.seu
traliàlhoi Duração: nitatrú 

'..meres.

Connpletaiiierí!« ineffensàvo.. Pi-c-
parados recebidos da Europa pe-
los ultimos vapores. Avenida fio-
mes Freire 11. 108, sobrado, le-
leohone n. S-Sofi. Central.

: 4023 J

*jÍÍSr*í*Kã*^^"•ABonina" ^

SWJWiWI»W?K«»a««Mfi»^
_ PNEUMOSINE - Unico re é
W médio que cura bronchites, as" %A
A thma, tosses, defluxos, resffia- R

des, cm tres dias. m
R ÊXITO SURPREHENDEN. &
0 TE  Approvado pela San.le JJ
3 Publica. Depo-EÍto geral —C'ir* P
15 los Cni7 & C»; rua Sete de A
# Setembro 81. (lt 4313) 

~j

;_?_«»^«w«3_*s_%h_

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pAde conseguir fácil-
mente, por alticuél nictisal c móili-
co, todos os moveis: rua do Ria-
cluielo 11. 7. Casa Prneresso,

7 DE KTEKM
N.41 ^ m-eo Coroas,

corações, cru-
zes, gorbes ora

missangas, colluloide,
biscuits». Flores aítiílciaes

do mais (liio -,-osto.

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

„ ELTJJL"7 X>E S13TX___:-_I-0, _:X j

PENSÃO FAMILIAR
Alugam-se quartos c salas a

casaes e cavalheiros dc tratamen

; ANNEL PERDIDO
Gratificaise e«iírosamcntc Ia

quem levar á rua dos Inválidos 28

tVnèrtõ dos banhos de mar. por | um anel de medico perdido na

preço modUo. Praia *>(f*%* cidad*' übJccto de "'""^"ss?')
(M 5397)

*^______________B-Jg«MMP-__*g

G9f CID1NA j
eiUo -as senhoras ç a conui B|
ca aRiidá ou chrouica. H

.'AO PRODUZ DOR NK.V H

.V venda cm toda a parte. _
fl icoositarios: Granado & Fi.ho» H

CASAS NA RUA 6UINEZA
ESTAçio DO ENCANTADO

Alügam-sè as boas casas da rua
Giiiiieza ns. 25 e 31, com todas as
coiuinodidadcs e liygioiie; aluguel
mensal de 81 $000. As chaves es-
.ão nas uiesma-s e trata-se na rua
fieneral Câmara n. 33. 20 ¦¦sn":\r-

da3 11 ás 1 hor-âs. nos dias úteis.

PHOTOGRAPHIA
Material completo para photo-

grai-liia. photogravurn e mici-onho-
tógrapliia. recebido dos principaes
fahrtrhritcs europeus e amencatios.
Grande sortimento de artigos para
pliotominiatiira. Preços báratissi-
mos que desafiam toda a conçor-
rencia. Bastos Dias. 52. rua. Clon-
.•alves Dias. sobrado. Rio de Ja-
neiro. R 5482

üiSTCíM FÉral

ACTOS FÚNEBRES
Dolores de Almeida

Bulhões
Eugênio Alves dc Assis

'Bulhões c filho, convidam
aos parentes e amigos para
assistirem â missa de séti-
mo dia por alma ie si» «x-

tremosa esposa, que será celebrada
amanhã, terça-feira, 31 do corria-
te, as 9t|2 lioras, na egreia de
Sant'Anna, por este acto religio-
so sc confesaiu eternamente 9''a-
tos. (jj .1.105

í
Aurélio Lourenço de

Souza Bastos

(Joaquim de Magalhães
Leite

iRila Entilia Teixeira Lei-
te, Maria Rosa Teixeira,í

Comiaf-úa de Loterias Nacionaes do Brasil
Exuacçõ*3pabllca3 sol) a üscaüaaçâo do governo

federal as 2 U2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

Rua Visconde de Itaborahy N. 45
HOJE HOJE

aao-aí'*

16:ooo$ooo
Por 1*600, cm inolos

._,  Rosa
Leoaor Ferradeira e sohri-
nhos agradecem penharado,
a todas as pessoas que

acompanharam os restos morta:'
de seu sempre lembrado esposo
cunhado; padrinho e tio JOAQUIM
DE MAGALHÃES LEITE, e. de

. novo convidam a todos os amigos
! e parentes para assistir á missa de

setimo dia, que será rezada, hoje,
segunda-feira, 30 do corrente, na
Matriz de Santa Rita, ás 9 __•« ho-
ras. (M «403

An\a.tilxix

20:000$000
Por 1$C00, em meios

t

NICKEL
Contado com o máxima esmero

i em òpl-imas condições de prero,
vende qualquer quantia, á R. Hos-
picio. 141, sobrado. (M 54'»

SpC^T^SKE*,^^'* " *^'' ''-"h-m^'

173-

A LANTERNA
HOJE

Proprietários
Procurae a "Liga dos Proprieta-

rios, á rua do Ouvidor, 731 tereis
vossos direitos garantidos.

(J 5420

Proprietários
Procurae a "Liga dos Proprieta-

rios, á rua do Ouvidor, 731 tercis
vossos direitos garantidos.

(J 5420

Oanorrhé-S
c h r onicas e
recentes.
Quer eis fi-
car r adical-

mente curado em poucos dias.
Procurae informações com o sr.
Feijó, que gratuitamente as oite-
rece, não conhecendo caso nç-
nliiiin negativo; rua Ihcopliilo
Ottoni 167. -I'81 J

• I -omichão dai-thros, empin-
gens, eczemas.
frieiras, sarnas,
brotoejas, etc.,
d esa p-parecem

fácil e completamente com o
DERMICURA. (Não é pomada).

Ycnde-sc cm todas as drogarias
do Rio c Nictheroy. Deposito ge-
nal: Pharmacia Acre, rua Acre,
11. 38. Tel. Norte, 3265. PfC.Í?
2$000.

ALUGA-SE
0 predio da rua Moraes e Valle

n. 5, todo reformado d.- novo; as
chaves esião na rua da Lapa n. 71
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva n. 2O. 1» andar,
com o sr. Souza, preço commodo.
Minas.

OyVI^fE»

CÂMARA
Moendo sempre

SITIO
Aluga-se para criação, cercaes e

habitação dc familia, com grande
terreno c grande casa, por 100S
mensaes, está aberta a casa c
procurar Nalividadc, á rua Had-
dock Lobo 11. 61, no Realengo,
5 minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, 1° andsr, com o sr. Souza,

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE

BRUTO
Ápprovada c premiada com meda-

lha de ouro nas exposições
de hygiene

Excellente preparado da antiga
Pharmacia Rasipa.il, empregado
com suecesso nas empingens, co-
imiohücs, frieiras, dai»hros, acne.
pannos, aspereza e irritação da 1
:utis, rugas, suores fétidos, e to-'
Ias as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, a
rua dos Anilmlas, 45; á rua i°
dc Março 10 e 31, c á rua Sete
de Selcmbro, 81 e 09. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva-, á rua
Dr. Aristides Lobo 229, tcleplio-
ne, 1400. Vilia. ^^

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

Leme, a 30 passos (íos banhos de mar
RUA GUSTAVO SAMPMO. 04,

Sabbadto, 4 de novembro
Va 3 hora» «Ia tarde—300 — «*5

100:000^000
I »,»«• ••HüOO, -iu decl .os

Grande e extraordinária Loteria do Natal
tâubbadu 23 de Dezembro ás 3 horas da tarde

KOVOPLANo :i4T-l*

l.OOO:OOOi$G0O
Por 56$000 cm octopresimos a 70t> rs,

Esto im-jotiaiuo plano, a.ém uo uremío maior, distribuo mai3

1 de 1 OiOOO-5, 1 do -* >:OU0*?, '3 de U»-0 0$,;
4 de 5:ÓOO$, 10 de SOUÜai, ls» do 1:000

e OO «le -¦.SÜHÜOO
Os pedidos do blllii-tes do intt-iior devem ser acirmiia-

nkados do mais 700 rs. pura o porte do Correio c dirigidos
aos ageutes geraes NAZAItlSTH _ C, RUA DO OUVIDOR
N. 94, CAIXA N. 817. Tolég. LÜSVfili. o na casa V. GUI-
MAIIÃES, UUA DO KOSARIO 71, osqulua do beco das Cun-
ccllns — Caixa do Correio n. 1.273.

í Luiza Rosa da Silva Bas-
tos convida as pessoas de
sua amizade a assistir à
missa de primeiro annivcr-
sa-io que, por alma de seu

finado fiHio, manda celebrar, hv>je,
segunda-feira, 30 do corrente, ás
nove horas, na cgrej'a Sanclua-
rio do Sagrado Coração de Maria,
á rua Cardoso . (estação do
Meyer); agradecendo desde já i
sua assistência a este acto dc re-
limão e caridade.

Coroas e palmas
de flores haturaes

recebe-se eneommendas para finado»

Casa Arte Floral
Riu da Assembt-a 113. Teleph, Cen-

trai 1837

PHARMACEUTICD

Teleplione 07-. Sul
Nesta praia iilcal ágitain-sc

linu.i.lis e puras- agitas, do.
Federal 1 As de Sa-.-.t.i Lhzia ou Ila-
mengo sf.o condciiinaVeiS para banhos
ao menor exame, pelo sen mínimo
movimento próximo das .Rilçrias, dc
oíeoios do hospital da Misericórdia c
do rio das Caboclas. (Documento ot-
f-cial dc (una autoridade ao prefcilo
do Districto). .

Pôde assumir a direcção tecluii-
ca de qualquer pliarmacia; pro-

I postas a D. G. M. Cartas nesta
as mau!rc,,;ic<.50- M 

'4So

llistricto

CINEMA

Iracema Fernandes
Pereira

Eurico Marques Pereira e
filhas, Florinda Fernandes
Âlonteiro, Joaquim Fernan-
des Monteiro, Raul Fernan-

dei Monteiro e mais parentes
agradecem penhorados á todas as
pessoas que acompanharam ,i ulti-
ma morada os restos niorliies da
sua muito querida esposa, mãe, fi-
lha e irmã IRACEMA FER-
NANDES PEREIRA, de novo
convidam para assistir á missa de
setimo dia que -por sua alma man-
dam rezar, amanhã, terça-feira, 31
do corrente, ás u ho.as. na egreja
de Santo Aífciso, at;: -cip-nlime-itc
confessam-se -isradcei.Kis. (í: .ijSo

Sabino de Sá Guima-
rães Carvalho .

A viuva, filhos e demais
parente;, ujr.id 12:14 a tutlas
as pessoas que acúmpaulu-
ram 3 5-'u f..-retro e èonvi-

dam para assls-ir á ímiíi cue un
•üffrágiu de sua ,ilma sc.á ri-ja-
da, amanhã, ¦.trç.-fcír.i; 31 do ca*-
ret.te, tu egre-a do B:n Jesus do
Calvário, ás 9 iiocai Dcsd* 11 an-
tccipàiu sois a_tradcciin;ntos.

\l .i-i ci

Joaquim Rodrigues Pe-
reira Valle

Delphina Rosa da Silva
Valle e seus filhos commu-
nicam aos seus parentes e
amigos o fallecimento de seu
estimado c saudoso esposo e

pae JOAQUIM RODRIGUES PE-
REDRA VALLE e convida-os a
acompanhar <o feretro que sairá as
11 horas da manhã de hoje da cs

_

Dr. José Pires de Souza
e Silva

A dircctoria da Socicda-
de Mutua dc Seguros e Pe-
culios GLOBO convida aos
parentes e amigos do DR.
JOSÉ' PIRES DE
SOUZA E SILVA para

assistir á missa dc trigesimo
dia atte a mesma manda reza, •
hoje segunda-feira 30 do corrente,
no alta de Nossa S. das Do-
res, na egreja de S. Francisco <!e
Paula, ás 9 1I2 horas, por alma dc
seu ex-director-gereute, confessau-
do-se antecipadamente agradecidui
a todos que comparecerem a este
acto de religião. (J 3423

I

Francisco Marcellino
Pinto

Os irmãos, cunhados e
mais parentes do finado
FRANCISCO MARCELI.l-
NO PINTO, mandam ceie-
brar a missa de setimo (11.1

de seu passamento, hoje, segunda.
feira, 30 do corrente, ás 9 1I2 ho-
ras na egreja de S. Francisco de
Paula.  (J 54«S

,____________PI,W__________B_______Í____H_I

t

f Fiios f

t
Compram-se cadeiras, moveis

para sala de espera c mais uicn-
silios para cinema. Cartas a. esla; tação Central da Estrada dc Ferro
redação para Jardim. Central do Brasil para o cemite-

—ar. rin de S. Francisco Xavier

das 11 ás 4 horas. (

DENTADURAS
Qualquer trabalho velho da

COMPRA-SE

OUKO E PLATINA
R, Asscmbléa, íG. loja de

louça. O 5435)

Cionort-heas
i-nidatncnie,

i;õR5, **f*m *i

deposito: PIIAMUIIA r.u.vs

liriã (lo Espinti Smto n
Pi-.-xiiuo

Comes
iiü tlieatro

20
Carlos
M SIS

Casa na Avenida Atlântica
Aluía-se, por 

'prazo - determina.-
do lioa casa mobilada para faliu.-
lia de tratamentoi Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
nicro'i.oi7. das 14 ás 17 horas.

GOTTAS ESTIMULANTES
E' O UNiCÜ PKEPARADO A1E' HOIE RECONHECIDO
COMO EFFICAZ NA CURA J3A IMPOTÊNCIA, EM QUAL-¦ QUER PERÍODO.

Depositário: Drogaria Berrini
RUA DO HOSPÍCIO N. 18

SANT! THEREZA

ESCRIPTORIO
RODOLFO CJS.MOXDI partici-

COMPRA-SE
Qualquer (íitantidade

(Jng_ § •$•
_gTtTBFTr— E

de ouro,

CAUTELAS
Compram-se de casas de pcnlio-

res e Monte de Soccorro, a rua
do Hospicio. 216, (hoje Buenos
Aires). <S 4'34

SYPHILIS suas consc-
quencias. Cura

, radical, injeceões
completamente
INDOLORES.

,1^ sua preparação.-"Appi; dpt, e.914.
Asscmbléa n. 51, das 11 M <8 J-J-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-uA-
ÍHÂES. Teleplione 1009, C.

(K 924.SJ

COLORINA,, Tintura ideal
1 garantida, para

resumir ao cábello a sua còr, ^ori-
Rinal preta 011 castanha
<;o io$ooo, pelo Correio,
Deposito geral rua .
bro 11. 127. R. KANHZ.

—; Pr
mais 2S.

de Serem-

Mm 03 APPARELHO Di-
HESTIVB t DO SYSTEWA HER-
«nC.ll _. r». REMATO
VtitiU DE SOUZA tO-
PES, docente na Fa-
cuidade. Exames pe-
los raios X, do esto-
mago? intestinos, go-
ração, pulmões, etc.
Oura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
ás 4, (mennsás quartas-
feiras). Gratis aos po-
br es ás 12 horas, (.mio-

PREDIO NOVO
PARA PEQUENA FABRICA
Vende-se a dinheiro ou a pres-

tações um predio novo á rua de
Sant'Anna, prox:nio á rua Fiel
Caneca; trata-se com Efac'°-
das 2 ás 4 da tarde, á rua da Al-
faudega n. 25, sobrado, sala ua
frente^ j___4S4_>

Moveis a prestações!
Casa Veiga. Fabrica de Moveis.

A mais anliga. Preços de Fabrica.
Condições vantajosas. Milhares de
freguezes é o reclame desta casa.
Rua Senador Euzebio, 222. Avcn--
da do Mangue. (S_4'4S

Prédios em Nictheroy
Vendem-se seis novos, sólidos e

dc eonstrucçao moderna, rendendo
cada um 110S000, todo3 a usados.
Trata-se com o dr. Nelson Rangel.
Carmo CS, nesta capital. 5443 J

Cofres e Registradoras
Vendcm-sc e compram-se troçam-

íe prensas, carteiras para escrtpto
rio, toldos, machinas de escrever,
etc. Rua Frei Caneca n. 7. 9".
11. Casa Encvclopcdica.. ts 4.17"

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZOMICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
474i J

RAIOS X
Vende-se um apparelho

raios X, em perfeito estad\
com as respectivas ampolas
e o espelho. Rua General
Câmara 26, I, das 12 ás 4
horas. 4127 J

TRASPASSA-SE
Vende-se ou admitte-sc um sócio

pára uma casa bastante antiga, em
ponto dos mais concorridas desla
capital, ponto este que serve para
outro qualquer negocio não que-
rendo continuar com o que esta.
Faz-se qualquer negocio por o
proprietário ter outro negocio c
não poder dirigir as duas. Para
informações, carta nesta redacção
:t Carvalho, para ser procurado.

(M5412)

Aluga-se a masiiiifica casa sita
á rua' tia Lagòinhn ". 43, .' dois
minutos dos bondei, com quatro

i quartos, duas salas, cozinha. Ç| mais dependências,' Tem quintal' esn::Ç050 e soberbo terraço com
vista para a bahia. Está alici-a

, rara ser vista pelos srs. prctcii-' dentes. Trala-se uo becco da
I Lapa dns Mercadores 11. 12, so-

brado, das 10 ás iS liorai. (J 5254

Um bom negocio com
pouco capital

_.._. ,. .... .. ouro,
pa a quem possa interessai- (pie ttni-í plaTina 

'c 
brilhantes, .c pedras pre

dou o seu escriptorio da Rua Uue-, ciosas,
nos Aires 11. 30 para a rua dn lhcria
Candelária ri. 21. (4-40 S do Ouvidor ns. 101 c 103

(M 54H

Agostinho Rodrigues
Fernandes

PRIME!RO ANNIVERS.'ARin
A viuva Rosa Fernandes

c sua filha, convidam os pa-
rentes c amigos de seu fal-
lecido marido AGOSTINHO
(RODRIGUES FERNA.N-
DES para assistir á missa

do i" annivcrsario que mandam re-
zar p'or alma do mesmo finado,
amanhã, terça-feira, 31 do cor.-en-
te, ás 9 horas, na egreja de N.b.

Grande, variado e lindo sorli.
mento em coroas, cruzes e ramos
fúnebres para cnlerros e orna-
mentos de túmulos. Vendas por
atacado e varejo. Preços sem com-
peti.lores.

A FABRICA DE FLORES
Viuva Pinto Gomes

38, Kua Luiz de Camões, 38
TBEEiUIONK. NOJJTE, 2427

í

pagando-se bem: na Joa-j --. 
^^^7cSeÍiút^.mit-.OSCAR MACHADO, rua s^ndo.s'e dc.sdc :._ muit0 gl.aUls ,por

esse acto dc. caridade. (tt ÍS7

Vende-se material apropriado
para uma nova invensão. e ensina-1
se o comprador a' maucjal-o, cmi
poucos dias. O motivo é auc o ven-
dedor tem de par,t*r urgentemente |
para Euroiia. --. I.

Para informações
Branco n. 105 (Cambio).

. 
(J 443i

8 ChàrutJR ílnis.siuios feitos YÂ

PA mii-. com superiores talia-g
_pc.« ue java, tlavana e Ua- _
Si hia. ã
5 Deposito: rtua Rodrigo Sil- 4
fvan!.42-l'. il
Í_4__*VW«*WÊi**aíAL~-_WM1

9, Largo da Carioca, v)
(G-.-.nde a.-mazein junto ao portão

da Ordem) .
Moveis a prestações, ca.p.ts para

mobilia, 9 peças. 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0,70, « 3Í500 c 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, fio$ooo e nolfooo; capa-
chos de im c im.io a S$ooo e
9$ooo.

Souza Baptista & C."

MALAS
Artigo solido,

lissimo, só na
Rna Lavradi

elegante
.-1 Mala

<• bara-
Chinesa.

fir.

Dormitório  Precisa se com-
p: ir um, cm Ja

mão que tenha psyché (7 peças).
Oiíertas, com o l'rr,-o, cm carta,
para a c.ixa postal 1J71. 1'agamen-
tú immêdiuto. 'SI

Collegio Sylvio Leite
. RUA MARIZ E BARROS 256 c
2.S. lntcniato, seini-iiiicrnato c cx-
nernato. Cursos preliminar (para anal-
jiliabétos), primário, .ccundirio, com-
jnerci-.l nri.is|ico c dc preparatórios
ji.ir.i tiílraissão ás escolas superiores,
de accordo com o programina .Iu I e.
<!ru II. Ensino pratico dc linguas vi-
¦v.-is. Tratamento cxcel!c:itc, tendo o;
•tenuias .is refeições cm cominum
eom 3 familia do direclor. (.i.ii-i S) J

TetrâsIo thesourü
Notas da Caixa, prata, nickel,

Conii-r.-.-sc c vende-sej casa Reis,
ma Ja Candelária 33. (Rs°<>9

BOTEQUIM
Vem'.c-se um. na zona da Lana.

com boa frégúezia. preço regular,
ou acceila-se um sncio com pratica
c pouco capital. Informações com
o sr. Pc-.lro Moreno, á rua
Arcos 27- R

dos

c -su.\5 complicações. Cur
processos se^ir-s e
JOÃO ABREU. Das
15 ás iS lioras; C4,
dro, 64.

lical por
. .....los. Dr.

S ás 11 c das
rua de S. l'e-

Médium Spirita
Rua Fernandes, S.

Ramos.
(4200 J

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvidns -e .premiadas
ntedalhh

com
prisão
vo-.ui-

rins c

de ouro. Curam:
de ventre, dores de cabeça,
tos, doenças do figado,
rlictimatismo. Não produzem co-
lic-vs. Preço. i$5'.o. ,

Deoosi-H«: Drogaria Pacheco,
rua dos Andradas, 45 1 ú rua Sete
de Seieinbro ns. 81 e 09. t-abrir
ra: Pliarmacia Santos Silva, ria
Dr. Aristides Lobo n. 220. le-
lephone 11. 1.400, Vilia.

UTE

Mme. Rodrigues
Pin'a cabellos de prelo e louro.

Tira petlos sem offcn.ler á pelje.
Preço 10S000. Rua S. João Daplis-
ta n. St. das " ás 3 horas. Atten-
de cliaiiiados. M"7 J

PEDREIROS
-o pedreiros

construcçãp do novo friso-
,-iíico em Mendes. E. F. C.l
rijarii-se e.o encarregado
strucção, cm Mendes.

Precisam-se
para Di-

da con-
R =3)4

NEl;.IAS'ni.ONU 
nm_RM

.i^^^culan^ihlrt
Cons. Uruguayana, 105. (das 10 as

17 horas).

OURO
Prata briliian.es, cautelas do

Monte de Soccorro, conipriim-5c t

pagam-sc bem, na praça liradcn-
te; 6.i. Cii.10 Garcia. _ 

iSliISps
Oculista tf sinKÍSÍ
Longa i>raiic.i no Pnlz o nn l-.u-
ròpa. Clrurpia dos olhos e uo
nariz. Hua ào Ouvidor 152-asi
horas. Residência Oouçolios
Ctespo 20. 5» 3139

e o uni-
co re-

edio 'pie cura FÍí0HEí3
HHANCÃS n o Cnrrimento
das scnho.-as.

Vende-se nas principaes
pliarmaciHS e nu Drogaria

Aftiujò Freitas & C.

Doenças da pelle e ve-
nereas—Phy sio the-

rapia
Dr. J. J.

Homoeepatiiicos videntes
A todos nue soffrem. de qual-

nuer moléstia, esla sociedade l.e-
neficente fornece, GRATUITA

1ENTE, diagnos-ico da moléstia.
;.'i mandar o nome, edade, resi-

delicia e profissão. Caixa pos-ai
11. 1.02;, Rio de Janeiro. Sello
para a resnnsta. J 7.l,1

COMMISSÕES
Moço relacionado nn mais a'lo

conunercio de S. Paulo, acceita
ainda alguns produetos (além dos
mie já tem), para vender á com-
niis-i.io naquclla praça. Dá de si
as melhores referencia... Parafinais
esclarecimentos escrever a João G.
Pinto, Caiua posta! ,i.=?7- São
Paulo. R 5'5.1

w_4 ESne.rgrU poderoso tônico
t__y» Novo ftati-rliexi-natico
_t_ Enei^gil depurativo agrradavel
pj Rei dos laxativos
_¦_, Gr-aude remédio da miilher
h—4 Integra a força do homem
£•—* Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. NI. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e iodas as boas pharmacias J 59,
RMAZEM ALUGA-SE

0 predio da rua General Pedra
n. 49, com grande armazém e so-
brado, eslá restaurado de novo e
aberto para ser examinado c para
dar informações. Aluguel barato.

t

Aluga-se um espaçoso com tres
porlas, por 90$ mensaes, á rua de

avenida Rio I SanfAnna 11. 200. Trala-se a rua'da Assembléa 43, sobrado, as 4 1I2.
horas. J 5°3"

Luiz José Monteiro
Felicidade Monteiro, Luiz

Monteiro, Álvaro Monteiro,
Evangclina Monteiro Ca-
mara (ausente), viuva, fi-
lhos, noras, genro. e netos

saudoso LUIZ JOSÉ' MON-
TEIRO convidam seus parentes e
amigos para assistir á missa dc se-
limo dia em suífr.-igio de sua alma,
que será celebrada amanha, terça-

i feira, 31 do corrente, ás o horas,
'na egreja de S. Francisco de lau-

Ia; agradece antecipadamente Por
1 este aclo religioso

do

(M5420)

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRÀXDES SALDOS TOM TODAS AS SECÇÕES A rlIEÇOS

SEM MIEOEDENTES

Missa em acção de
graças

Em acção de graças, pelo resta-
belccimcnto de sua esposa, dona
Sara M. Lopes da Silva, manda
celebrar amanhã, ás 9 horas, na
matriz de N. S. da Conceição do
Engenho Novo, o Io -tenente João
Lopes da Silva. (M5394)

_

D. Raymunda de Faria
Oscar Chaves Faria, sua

mulher, Gcrasime Iioudraux,
mulher e filhos mandam re-
zar uma missa por alma de
sua lembrada mãe, sogra <

aniiga, hoje segunda-feira, 30 do
corrente, .setimo dia do scu pas-
saiiiento, ás 91I2 horas, na capella
N. S. da Victoria, egreja de São
Francisco de Paula.

(R S34»

Alice dos Santos
Lopes

( SEGUNDO ANNIVERSARIO)
Os cunhados, sobrinhos í

mais parentes de D. ALICli
DOS SANTOS LOPES, cou-
lidam a todas as pessoas dt
sua aniisadc, para assistir â

missa que, por sua alma mandam
celebrar hoje, segunda-feira, 30
do corrente, ás 8 horas, na egrè-
ja de Santo Antônio dos Pobres,
pelo que desde já se confessam
agradecidos. (J 5143

D. Eponina Martins
César
(NENÊ)

Washington César e fi-
lhos, Carlos Martins da Sil-
va, senhora e filhos, e dc
mais parentes, convidam a
todos os parentes c amigos

para assirtir á missa de trigesimo
dia do passamento de sua inesime-
eivei esposa, mãe, filha, tia c
cunhada D. EPONINA MARTINS
CÉSAR, nue será celebrada, hoje,
segunda-feira, 30 do corrente, ás
9 i|2 horas, na egreja de São
Francisco dc Paula. Por este acto
dc religião e caridade sc confessam.
eternamente penhorados.

(.1 544*.

_

pclif
içen-

Filho, funda
dor c director do li'.í'jtuto Dor.uo
tlierapico do Porto (Portugal) -

Tratamento das doenças
e syphiliticas.A|>?Hcaçao ,

pliysico-natu.aes (electriçida- X. radium, calor, cc.)
das moléstias curo-

cons.: rua da
das 2 ás 4 ho-

tes
dc, raio
no tratamento
nicas e nervosas.
Alfândega ni 95,

FLORES PARA CHAPÉOS
O maior sortimenlo. ao preço

mais barato. Flores para chapéos.
Flores para vestidos. Flor de la-
ranjeira. Única fabrica de flores
para chapéos. A Flor dos Alpes.
— Rua dos Ourives 97, »"•

(S 4146

Para áçoügües, corvcjfinas,
l"ilprins frticías. residências- etc.
FaliricantB: --. niaf-ier.

botequins, armazéns,
clc.

Rua Vasco da Gama 165

ENGENHO NOVO
Aluga-se a casa da rua Bella

Vista n. 36, completamente limpa,
com abundância d'agua, bonde
quasi á porta. Trala-se na mesma
rua n. 29. R 479S

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com to-
do conforto, a familias c cava-
Ilícitos. Telcph. 3S04, Central.

3904.

NEllIIASTflERU
Eu sóffíi horriiielificnte deste

mal durante muitos annos, tomrin-
do tudo quanto me indicavam, sem 1
ter um pcouenò ailino. Hoje.,
acho-me- perf-.-itaiitette -boa. graças
a um rcme.-lio que uma ca .ualiua-!
de me fe- conhecer. Em agradeci-1
niemo indicarei aos que somem
das coiHenuencias deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias ner-
vo^as, palpilações do coração, c;e.,
como podem recuperar, a saude.
Escrever a D. Ameha C, á cai-
xa do Correio 11. 3.33,-.Rio de ja-
nc-iro.

ras

Preço de oceasião

Rua Corrêa Dutra n. 163
familia de trais-
magnífico predio

iccommodaçõcs, seu
. daas sala=, 2 banheiros,
um com aquecedor a s-1.-

_6zinha c dispensa. Pode ser vi-

si tado das 12 ás 17- I ria-se n»
Avenida Rio Branc» n. ioo. com

o sr. Leão. •*• 4'93

Aluga-se para
mento o novo
com boas
quartos
sendo

Verd.- *e um predio de tama-
nho rc-zi-.br c um menor nas. pro-
xiinidades da rua
Traía-se na rua
cobrado, àáâ 3

Haddóck Lobo
do Rosário
ás 4, com

(J 3940

A' PRAÇA
Vende-se um botei bem a frecue-

zado, sendo motivo da venda, o
dono ter outro negocio e não po-
per estar á tesra -Io mesmo;
rua Marechal Deo^oro
ver e

na
iJi; para

tratar no niesmo, Nictheroy

Escola (Jnderwsod
Só ali se aprend.e a io$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado.

X-_j_í_55i^^ra«
liElirÃ:'ai%iS^*r7

IllllrSS*1'sSSlnXSlBn

Avenida Kio Oranco 11. SOS

Antônio Figueiredo de
Souza

0 Corpo de Bombeiros,
convida aos parentes eiatm-
gos do ex-alfcrcs AMO;
NIO FIGUEIREDO DE
SOUZA para assistir a nus-

sa de setimo dia de scu passamen-
to que eclebrar-se-á amanha, ter-
caieira, 31 do corrente, as .9 »°;
ras, na egreja de S
Pobre:

f
Antônio do;

(M 5520

f
Frederico Giannim

Emilia Giannini, Alfredo c
Carlos Giannini, Francisco
Pastura Filho e Vicente
Avolio participam aos seus
.parentes, amigos e conheci-

dos o fallccimentio de scu esposo,
pae c sogro FREDERICO CLAN-
Kl.Nl e os convidam para acompa-
nhur o enterro, que saíra hoje, se-
giinda-feira, 30 do corrente, as 5
horas da ".arde, da rua Dr. Agia
n 2C (Catumby), para o cemitério
de São João Baptista; pelo que,
desde já, se confessam eternamen-
te gratos. Rio de Jane 10,
outubro de 1016

_

Olga Kopal Malcher
Serzedello

Dr. José da Gama Mal-
cher Serzedello c filhos, Ri-
cardo Kopal c senliora, An-
na Kopal, Américo Rossi,
senhora e filha, dr. Ilenri-

que Costa e senhora, c mais i>a-
rentes agradecem penhorados a to-
das as pessoas que acompanha-
ram 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 setimo dia, que
por sua alma mandam rezar, ama-
nhã, -terça-feira, 31 do corrente, ás.
S 1I2 horas na matriz da Candeia-
ria. Antecipadamente, confessam-
se nnr.iilcci---is.__ (J_S43__>

FINADOS

30 de
(M 5527

1

Maria Rodrigues Casa
Nova

TERCEIRO -MEZ

Antônio Rodrigues Casa
Nova c seus filhos, cor.vi-
dam a todos os seus amiços
c parentes a assistirf
sa de

nus
erceiro m.cz do passa-

Mme. Caldeira de Ar.dr.ida
participa nos seus amigos; e frc-
guezes oue tem cm ex'pn-'í-r|0 ar"
tisticas coroas de bisctiits, desde
afooo. A' Jardhicira. Rua Vis-
conde de Itauna 1. 1 e 5.

FINADOS
Não comprem cot-oa-s, palma*,

bottquels e flores soltas sem pri-
niciro ver o magnífico sortimento
c os preços baratissimos porque
está vendendo o Augusto Fonseca
á rua Mariz c Ilarros 11. 369.

(M 552.1

monto de sua ines«uecivçl.espowne,
mãe MARIA RODRIGUES pAfcA
NOVA, que mandam celebrar na.' '-i da Imniacutada Conceição, a

CONSULTÓRIO
Para medico ou dentista aluga-

=c á av. Rio Branco ti. 175-
(J 4433

.316 R

M Pomada de R. L. de Brito

PIANO
Vende-se um (meia cauda)

siudo;
usa-

rua Chris-do. próprio para cs
tovão Colombo a. 141. sobrado.' 

4-130(J

CAMINHÃO
Prccisa-sc a praia de São Chris-

tovão, 316, a carreto ou por dia.
(M 50.U

Casa mobiliada
Aluga-se uma, por seis mezes,

perto dos banhos dc mar, no Cat-
tetc. Quem pretender, deixe carta
nesta redacção para L. S. 5322 R

9 horas
do corren-

Casa no Flamengo
Para familia de grande tratamen.

to e sem creanças, precisa-se alu-

gar por alguns mezes uma -casa

mobiliada ou não, situada a Praia
do Flamengo, ou suas immediaçoes.

Cartas nesta redacção com as im-

ciaes L. C. <S 4'63

Appr
(ANTI-HERPETICA)

vada e premiada com meda-
lha de ouro

Infalüvel nas empigens, dar-
thros, espinhas, frieiras. sarnas,
lepra, coinichõcs. eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata l$joo. Deposito: Dro-

garia Pacheco, rua
n. 43, e Sete

Abreu

dos Andradas |
de Setembro Sr.

U99

PÍLULAS BE CAFERANA
ÒtTJRAl.1

Se-õeP-Mftleltas
febres paltistres

In tnrmit tecles
jNevrali;ia9

Multo cuidado com ns IinitaçAcs o falsillcaçües

i Uuicos^depositarios* Bragança Cid & C.-R. do Hospicio 91

cçrcj..
rua General Câmara, .
amanliã. terça-feira, 31
te, desde já a__Ti__Vi!____

José Manoel Fancisco
de Souza

Maria Ornellas de Souza
c filhos, Balthazar Franklin

Tavora. senhora e filha, nn-
na Claudiua de Castro e
Antônio Figueira dc Ornei-

Ias agradecem ás -pessoas que
acompanharam os restos mortaes
de seu sempre chorado esposo,
pae, sogro, avô, genro è cunha.lo,
JOSÉ' 

' 
MANOEL FRANCISCO

DE SOUZA c convidam seus pa_-
rentes e amigos para assistir á
missa de setimo dia, que será re-
zada 110 altar-mór da egreja de
São Francisco de Paula, hoje se-
gunda-feira, 30 do corrente, ás 9
horas; pelo que desde já se con-
fessain suuimamcute gratos.

¦ S 5556

s_3]xr--oiKr
Para o cnibclleaaniiiito do

rosto c d.-.s mãos, tefresça a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4?ooo. Pelo Coneio.
eSooo. Perfumaria OR-"LANDO 

RANGEL.

A LANTERNA
HOJE

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa f-Ji»

mula ii.fall-ivel para evitar,, de
grr.iidc voga na Europa onde a
ine.-;:'.:a sempre está, e de effcijps
inoffensivos, ir.-lica a quem pedir,
enviando endereço e Ui--.. sei
4C0 réis a mine. Fatiy Careta,
Correio Ia Manhã. Rio
neiro.

de
v.a

(ie Ja-
(432S J

Casa á rua Paysandu*
Aluea-se á famüia de Iratanien-

to com ou sem mobilia. tem cinca

quartos, tres salas e todas ae de-
mais commodidadés.. Ver, das n
és 4 c informações a rua Marquei
de Abrantes n. 45 -***1 *

I
_^i.-»--"Si.'s í
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CORREIO BA MANHA — fcegunàâ->felra. 30 de Outubro de 1016

Companhia Citietiia,togra,pfaica. ^
EIt*asileii*n.

Offerecendo successivcs espectaculos de arte, programmas sobre programmas que representam o
| máximo expoente do BELLO na CINEMATOGRAPHIA, nada mais fazemos do que affirmar a nossa incontestável superioridade

que nao admitte contestação.
*»^C ¦¦*¦

mmmmm\m\9m\*m\*w*M

ODEON
—m>-

QDEQN

Depois de MENIGMEL..L.I e de BERTlNd apparece na tela do ODEON a admirável

cr

¦¦¦g_BI_________BaBSBBB«p*aWMM________________________________¦"¦--¦¦¦¦¦MBgHgSMMiaiii

a inspirada creadora do bello film — QUANDO A PRIMAVERA VOLTOU ...,

no grandioso trabalho

Comedia dramática-, de scenas bellissimas e |attraentes, da grande fabrica

A apresentação deste film é uma deliciosa sur» I
preza para o publico elegante que nos *

freqüenta

Drama de paijsão violenta
Scenas soberbas de verdade e de belleza

Conjunto que diverte^ emociona e attrae

IVIAFHA JACOBSN! e a artista de nervos de crystal, cuja
emoção se torna verdade i. a no desempenho do papel que lhe cabe -- E' a rival
feliz de Bertini e de Borelli, que a todos encanta pela sua graça natural, sua
fascinante belleza e sua elegaucia.

AIJVDA ISO PROGRAMMA DE HOJE

Um trabalho mimoso,
Um film de uma fabrica querida.,

9

rOJíTEVDO OS SF.GUINTUS QUADROS—A Moda Parisiense (vestidos) modelos da CasaCarri-
gun—Pariz: excruici.s tio um grüpii do soldados russos, prisioneiros evadidos das linhas allcmães—Nas
linhas b. Iscas: um.i pnnte cohãlruidii sobre o Yser. — llnvre: festejos commemorativos do anniversa-
rio du rei .liberto—Genebra: inauguração dn exposição dos otijéçtos fabricados pelos militares^ france-

J zesem tratamento naSuissa. — Roma: A esposado embaixador francez distribuo flores «os feridos da guerra. — Ottawa (Canadá),us ruinas do parlamento canadense incendiado por
* um allemão. — Tampa (Florida), festejos carnavalescos. —Bmokljn (New Yurk), um formidável incêndio de origem criminosa- destruio vários barcos carregados de munições e aponte
\ do embarque. — Cairo (Egypto), o general Mac-Mahon, commaiidantc das forças britannicas do Egypto, inspecciona as ttopas. .

CâüMONTACTUAUDâBES Uma nota delicada e insinuante, \
com a apresentação do film

0 pequeno Chauífeur
| /\i Tf Mrn J| nnTn K ^ -Mtallier dos Sonhos, delicado romance
f WUllM 1 A T EilríA ! e as Mãos, linguagem original.

de amor ~ Os Sntonaersivels .Brasileiros, interessante, patriótico - Os pés f

^BíbB BÍ^^^^^^^^^F><______SBBB

H R>^l B''lffl^___É_^_i?ll¦ 
~n"': 't~n ~~~~r'' i.vnRBl*it___HVH

_____È'i™.'5S&iVS'*BlBÍ B>ç:"'9t''_BsBiBfl^^K • i.1____Li_*,j^BBpW^HPP^^P^B^^7-'^' ^BmkI
______l_,jBBbejK MisSte-^í^WBMl

¦:.''^^liÍ Viw« n/vn
B________L..*.?^.1W^M •^Mf^Fffir^.l . __<____Mi..,MM jMP üH^^Ki>* •'; ¦' áSB-L ________¦___¦ ____| Ká^VtHi li¦K* ¦¦'. Var~~m~~~~| pij ^F*Rj__r ^*" .1H Ml* '.' ¦ '-Ú..' *___flW^^^^^^*V.*Jm\^m\~ ' flmWL^Ê^ÊmCií " *I~~~~~~~H~ü;".?« • ¦~W~ii v-wa_----------'BWf i/in

¦^¦^^^^"¦^^¦^^¦^¦^¦¦¦¦¦~SS-_B!*.

CINE
HOJE

0 PONTO DE REUNIÃO DA ELITE
-ELEGANTE E INTEllECTOAlj- 

"'

) Mais um portentoso programma novo, digno da solecti Piatè» qno nos honra com a sua freguezia £ HOJE

1- e 2* PartesT9- AVEHTURA~boS"pFaTAS S0C1AES - Da D'Luxo

iEssbp (OT hP

O MILLiONARIO DESAPPARECIDO
3- e

A argúcia extrnordlnnTia do Mnrln
Sais o Oliie Kirby em descobrir
e retirar do uma cnsa de doido um

rico millionario que a viva lòrèn havia sidfi ali encnirnilu
4- Farte- IO- AVENTURA SOB O TITULO

DE ASCAWANDO UIVI VELHACO
Em quo meitern mais um i vc^ sua liabilíilude a fuvtir de nina orti. que vilmonta era explorada pnr um próprio parente

1- R- 7-ft S mrfoQ m A ES'fiT-í- L.HSí êBLFMI_._IÍ^Sffi-Dr',mft^: «moroso dn grande oscrlpt<.r,Georea Oil.bs, quo fez a fortuna do autor
ò , D . t B o parlei) "'fl uni > BUSlS^ «üHI-a&nivl^cSCi' tfifiumao'0 íiiillirfiíârioJfcoin a ..vendai desta obra de a.-to ias cdiçuos auccedi-

ani-se nos milhares o milhares : eousa bom rnr.í na actualidado. —0 drama Intrepertadn polus famosos .ittisias da Univorsal J. Warrem Kerrigan — L»is Wilson—
Mondo Georgó o HarriCnrier imprimeii-lho uma exeçucàó imp coavel ao par de uma mise-en-scene riquíssima .

Quinta feira, pela iiiineira vez no 15i asil- A primeira obra ila arte da 1'aranamnnt editada para a 
" 

DIÍ.ÜXÒ 1'II.M, será aprcsenmda ao publico nesto Cinema,
do antcmào tomos coitoza quo será um verdadeiro acontecimento cineiiiatograpiiici) que não terá rivil — tal c a grandiosidade do lilm.

Quinia-feirn, pois, dia 2 do Novembro, o melhor lllm da óptica (A t asa Assombrada) 0 1'ANTASMA DO CASTELLO.
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Le Cinema du
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:: Grand - Monde
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Le Cinema des]
- Célébrités -::.

0 "CINE PALA1S" congratnla-se comsigo mesmo por ter visto em seus salões, durante as exhíbições de "D. Juan" a fina flor da elite carioca, qne veta dar-lhe nm eloqnente testemunho de sinceridade qne
reconhece nas suas apresentações. Profundamente reconhecido, o "CINE PALAIS" não vê melhor meio de affirmar ao publico a sna gratidão,

do qne brlndando-o hoje com nm programma de real valor, constituído por «ma obra de reputação universal e qne glorifica o nome de um dos grandes mestres do theatro francez contemporâneo.
r,v,TVTrMM,T«.MMi»mmimixnmiiT r<E___. r* *raougtxnpacnogniminmntjn:11n»xnxxxix crxgnnTOXii^

Quinta feira, 1
ALEM DA VIDA...

ALEM DA MORTE...
7 actos

PASQUAI_.li5 KII.M

PROTAGONISTA:

DIANA KARENHE

A actriz que neste momento disputa
o sceptro da arte muda

c gosado um logar de preferencia
no apreço das senhoras cariocas
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Segunda feira, 5

Quanto pode o coração
de uma mulher!

4 actos
EDIÇÃO K1LAIR

PROTAGONISTA:

RENE^ SYLVAIRE
A delicada artista franceza num
typo de enternecedora grandeza de
alma que prometlc aos corações das
generosas cariocas as mais fortes

vibrações de piedade c alegria.

Quinta feira, 8
AMOR DE

MESSALINA
5 actos

Ed. Ambrosio Serio «Extra»

PROTAGONISTA:

ELEHA MAKOWSKA
A perturbadora Vcnus quo ainda

recentemente um dos cinemas
da Avenida exaltou como a synthese

de todas as perfeições femininas,
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JQumas Filho

ECLAIR JOURNAL
O grande informulor

de todos os -çrãiiüiés acontecimentos
mundiaes
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(A MULHER DE CLÁUDIO)
A poderosa obra em que o glorioso actor da "Dama das Camelias" desenvol-

veu pela primeira vez a sua these dnndo ao marido o direito de justiçar a esposa
adultera, these mais tarde longa nente explanada no monumental opusculo "Tué»lá!-«
que mereceu ao autor o apogeu da celebridade. - O drama põe em conflicto a
Maldição, a Ambição e o Amor e obedece ao programma theatral de Dumas a "Be-
constituir a sociedade pela reforma da tauiilia, dando-lhe por alicerce, não o dinhei-
ro, e sim o Amor!"

Os artistas da fabrica Eclair corresponderam plenamente ao arrojo da exe-
cução de obra tão celebre e, com admirável interpretação, dão magistral relevo ao
entrecho empolgante imaginado pelo autor. -3fc ACTOS

DMA VISImTbEÍtTdO SOMME
Em plena actfvidadeos formidáveis canhões aluados de 400 mim.

Sensacional 1

iml-eiz ide; NOVEMBROS

lâCK F iliii posado por- uma celebridade desconhecida
obsequiosamente apresentada pelo poet* Emi-

lio de Menezes, da Academia Brasileira.

Ôs dois
mais caros

films
de 1916

.iiii"MEZ DE NOVEMBRO

FSDOEâ A obra prima de Sardou, represen-tada pela raidha da arte do silencio,
FRANIESCA BEUTINf. ediçgo;de 1916
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VEJAM OS ANNÜNCIÒS DOS CINEMAS E THEATROS N^^^SnÃ
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