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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio da

Manhã", no liirgo dn Cnrioou
li. IU, catão jú fuiircioiiiiiido to-
ilus ns suas secções, excepto as
.ifficlmis, quo em breve estarão
também ali Instiilludas.

São os seguintes os immcros do-
nossos iippaiellios teleplionlcos:

Redacção... 5C0S « Central
Gerencia. . . 5443« "

Esc.ijiíorlo. . 5701- "

Ò.ficiiias. . . 37-- Norte

O sr. Wencesláo
contra o regimen

Vimos liontcm como se rcspcitoi
,t Constituição Federal, na soluçai:
dc caso do Contestado, c até onde
chegaram Aos escrúpulos constituem
ii;.cs no aecordo político dc Alagoas
Aquelle foi obra directa do prc.i
dente 'da Republica, e este foi tra-
tado sob os auspícios de s. ex., con.
seu pleno conhecimento c plena
ppprovação, com, todo o carinho dc
."ventor e principal interessado na
sua realização. Pelo menos foi o que
se. 'divulgou no mundo político. Agora,
vamos ao caso do Pará. Uma nota
olficíosa á imprensa informou que o
sr. Wiencc-láo Braz tinha resolvido
reunir, no seu palácio, os principaes
chefes politicos, para cxpôr-lhcs os
motivos que tem para oppór-se á re-
eleição do governador Enéas Mar-
tlns. E' publico e notório que o sr.
Wencesláo está intransigente nessa
ónposiçãd, e seus Íntimos propalam
que s. cx. ha d,e levar por deante
seu propósito, custe o que custar. E'
o que queremos ver. Desperta a nos-
s:i curiosidade o plano do presidente
da. Republica de se oppòr, respeitan-
do o pacto federal, mantendo-se nas
linhas nellc nitidamente traçadas á
sua acção, a que o eleitorado do
Porá, ou a machina eleitoral ali mon-
tptbh; renove o mandato do sr. Enéas
-Martins. Começou assim o sr. VVcn-
cesláo llraz «a suecessáo do 'Espirito

Santo; deitou cgual chérgfó, e ma-
nifestou a mesma intransigência em
mria do Jornal do Commercio.
Teve, porém, o cuidado, quando en-
controu séria resistência ao seu pro-
posito, de consultar a lei de respon-
sgbjlidi.de, e recuou. Provavelmente
c o que acontecerá agora com o
Fará.

iNão contestamos ao presidente da'
Republica o direito de procurar com
seus conselhos, empregando a sua
influencia legitima, a sua autoridade
moral, intervir nas sttecessões dos
governos estaduaes, quando entender
conveniente aos interesses federaes
fc ao decoro da Republica. Não
lhe contestamos o -direito de negar
ás situações estaduaes o apoio e os
f: vores do governo central, caso não
at tendam ás considerações que
elle, inspirado na sua consciência .
tros seus deveres para com a nação,
faça contra a candidatura que consi-
rl.re inconveniente. Se com isto con-
seguir seu fim, tanto melhor. Más é
só o qne lhe é permittido no regimen
federativo. Occupando-se, na sua
plataforma de 1910, das oligarchias,
referindo-se "á espécie -de satrapis-
1110 irresponsável e òmnipoteht. que
sangra alguns Estados,, qne os
.'Vliaure e os absorve, em proveito de
r.m grupo, de uma familia, ou dc uni
homem", o sr. Rtiy Barbosa não
apontou outro remédio contra os
governos abomináveis dos Estados,
liara comprometter-se a cmpregal-o
como presidente, sc fosse, eleito, se-
não a recusa da sua solidariedade,
oti ';la contiivencia do governo fc-
lieral nos desgovernos estaduaes,
''porque ú desta còlinivencia, das
fitas sympathias, dos seus bons of fi-
cios, que se alimenta o mal desta dc-
cadência pasmosa". E assim resumia
seu pensamento: "Deixe o governo
federal dc ser o antigo solicito, pre-
siiinòso, interesseiro dos máos gover-
nos dc Estados, e elles começarão a
ter, no espirito rehascente das popu-
Irrções, o devido correclivo. Sur.lirão
as reacções salutares. As opposições,
hoje insustentáveis, sitiadas como se
vêem pela bastarda. alliança da poli-
tica federal á estadual, irão, pouco
c pouco, renascendo, para exercer a
sua fímçção benvfazeja, indispensa-
vtl nas democracias. Para tal basta-
rá • qne os presidentes de republica
_,'(• quedem no seu devir: não inter-
venham, mas não favoreçam; não
invadam a esphçra dos governos es-
lailtiaes, mas lambem não os cubram
de sua boa sombra". Nem uma pa-
lavra, nem uma linha justificando a
vrolencia, aconselhando ou ápplatt-
dindo a transgressão da Constituição,
ainda que inspirada em elevados in-
tniios patrióticos, ou determinada
pi los interesses da nação. 'Ao con-
l*ario. Positivamente o prcclaro con-
siitucionalista e estadista brasileiro
condemna .a intervenção ou a inva-
são do governo federal na csphcra
dos governos estaduaes, por elevado
me seja o seu objectivo.

Temos mais dc unia vez nos ma-
r.ifcstádo contra a reeleição dos go-
tentadores. Coiiíprelicndcmòs a re-
o.lição do chefe do poder executivo
•mm paiz cm que a eleição seja uma
validade; A reeleição pódc ser um

-i.cntívo a que os presidentes de
mia Republica ou os governadores

Kstado sirv-.ni bem, ou sc esfor-
m por desempenhar satisfatória-

; ute as altas funeções do seu car-
¦• "PóJe haver um grande, inter-
•o, pondera illustre publicista, para'stabilidade da politica, n-.órmciite

politica exterior, em que um mes-
1 presidente conserve o poder por
Üos anitos.'' Nem a reeleição é

raria aos verdadeiros principio.;
¦ocraticos, porque é o próprio I

wvo quem quer continuar a ser go-
. ernado por um mesmo cidadão. E'
1 vontade do povo que impera. Mas,
10 Brasil, onde a eleição está prin-
•ipalmente fltrs mãos do governo,
¦cria a perpetuação dos presidentes t
'os governadores. No Brasil, a rc-
.,'eição daria os mesmos frutos que
'o México. Mostraram-se neste port-
o os constituintes da Republica bra-
fileira bons conhecedores do paiz que
organizaram politicamente, e foram
..révidentos quando proscreveram a
vcleiçjio. Também tomos severa-
lente criticado a administração do

¦ r. Enéas Martins. Não vemos, po-
ém, como, dentro da 'Constituição,

-om a federação na sua integridade,
lossa um presidente da Republica in-
ervir em eleições estaduaes, ou im-

,iedir que as forças políticas de ttm
..stado escolham seu presidente ^ou
jrvernador, desde que respeitem a
oropria Constituição e as leis regu-
.adoras da clegibilidade. O governo
lá União, a não ser pelos meios

lembrados pelo sr. Ruy Barbo-
sa, não tem como impor uma
jcção nnoralizadora e benéfica aos
governos dos Estados. E' do rc-
gmen que estes se governem a seu
talante, bem ou mal, mas como qui-
•crem. A intervenção nos negócios
peculiares dos Estados, que compre-
rendem o governo deiles, a eleição

da sua primeira autoridade, 011 a das
suas assembléas deliberamos, só é
licita nos quatro casos expressos no
art. 6" da Constituição; e em nenhum
deiles, mesmo dc longe, se encontra
referencia a más eleições, ott coisa de
que se possa concluir a existência da
tutela da União sobre os Estados-iara
fcsgttardal-òs de 

' 
governos impresta-

veis, de governos dissipadores, dc
governos ainda os mais perniciosos e
mais mal reputados. Se isto é fti-
nesto ao paiz, é do regimen. E' o
regimen que não presta. -Mas, o sr.
Vvcnccsláo Braz é guarda desse regi-
meti; não pôde, pois, concorrer para
desmoralizal-o. Não lhe é licito sub-
vertel-o, ainda mesmo com as tralho-
res intenções, e dessas, aliás, está o
inferno calçado.

Gil VIDAT

Federal, afim de resolver sobre o "ha-
beas-conpus" requerido pelo generalCaetano «le Albuquerque, governador deMatto Grosso.
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As auxiliares de ensino do Districto
querem conseguir a effectivdade d.-.s
sitas funeções e neste sentido eslão
agindo perante o poder publica compe-
tente e junto á imprensa.

Infelizmente, não lhes damos o nosso
apoio, porque não lhes assiste direito a
essa cfj.cclivid.idc, que iria, po- injue-
tiça, prejudicar as professoras de
curso.

E* de ver o modo como foram nomra-
das e porque o foram. Antes de tudo.
não fizeram concurso conforme allegam,
o que lhes daria indiscutível direito á
funeção effectiva, mas simples exames de
habilitação, cujo.-tlcance era fácil dc prc-
ver. O governo mümcipal.á faltadèiior-
tnalistas diplomadas, o'.i não, cm numero
suíficiente para as riecessidad") ininic-
diatas da reorganização do en.iiio, 110-
meou, a titido dc auxiliares, pessoas ex-
tranhas ao curso da Escola Normal, se-
Ktimlo as informações nvvr, o 1 menos fi-
dedignas que teve. Para citar .1 lumiea-
Ção de gente analphabota, que pleiteava
os logarcs com irresistível empenho, re-
solverain as autoridades mnnicipaes in-
traduzir na lei do ensino a exigência da-
quelle exame, para as auxiliarei. Mas,
estava escripto e estabelecido, approva-
das estas tio exame não tinham mais
que uma "designação" c "pie, s^vir
durante o anuo lectivo, só tjndo as suas
designações valor no anno cm que fos-sem feitas" — diz a lei textualmente —
SEM, ENT1U.TA.VT0. cm...
KSI'ECIIi ALGUMA AOS DESIGNADOS (§ 1°
do art. 103 da lei de ensino prihiiiu.),

Ora, a faculdade de ciisiiiir na escola
'Publica primaria é privativa dis nor-
tnalistas diplomadas, seja qui! fót a do-
oignação que tenha a mesma funcçf.o;
e na Escola Normal se estão pr .parando
Para ella mais de mil normalistas.

Com que direito o governo ímmici-
pai prejudicaria as profissionaes, cuj.
curso, todo o mundo sabe, se faz á custa
dc enormes sacrifícios ?

Lastimamos profundamente dessentir
das auxiliares que tanto merecem á
nossa •sympathia e que em verdade tão
bons serviços vêm prestando á instru-
cção publica.

i Alia- a culpa é da sua pretenção quee absurda.
São trezentos c tantos logues ,ue cn-

bem ás normalistas : não as cs,io1íct«s.

O MOVIMENTO
REVISIONISTA

BRANDÃO ALFAIATE
Av Rn Branco 10a,

Ouv

Pae,r.-re na Prefeitura a folha fios ndjun-
tos ile 3 classe, ile letras ti a M.

Na 1* pagadoria do Tlics.mro Nacional
pauani-sc as seguintes folhas: clicfc de Tí_i-
tado e sen cabínete, TIic-í;o.""i Nacional
Tribunal de Contas Snoreino Trilmual. Jun-
ta Conunrrcial, Corte tle A..|)el1açf.o sena-
dores deputaflôs. secretarias od Senado e kla
Cantara e iUUimnaçf.o otiblica, Avulsos da
Fazenda, _ - •

A camo
Para a carne bovina {.(.«ta liojê em

íonsiimo nesta capital foraai aírlxai1o3 pelos
marchantes, no enií-cpisl.T de S. Uiogo, 03
preços de $740 a Sfí.o devendo sor eohra-
do ao publico o máximo de 1S000.

C"-íoiro. 2$; oowo i5^oü e víielln, $0"°
e i$noo,

¦ i a 11 1 mm
O presidente da Republica recebeu

liontcm 11111 tçlegramma de 'vlatto Oros-
so, enviando-o logo após ao senador
Azeredo. , A reportagem, até tarde da
noite, naria ainda havia apurado sobre
o-' comido nesse telcgramnia. Mas o
faro profissional dos "reportirrs" che-
gon a descobrir que se trata de graves
acontecimentos, de expressão absoluta-
mente contraria ao vice-presidente do
Senado.

Isso era esperado. O sr. Azeredo
só emita em Malto Grosso com algumas
centenas de malfeitores, que os seus
correligionários armaram com carabinas
vindas da Republica Argentina, e com
o apoio do sr. Wencesláo Braz.

Desde .que, devido a esse apoio, o
sr, Weiicc-láo não determinou ao mi-
nistro da Guerra que fizesse desarmar
os bandos do ex-major Gomes, o ge-
nera1 Caetano de- Albuquerque o está
fazendo por sua couta.

Procede dentro d.a situação em que
o çollòcaram o presidente de Matto
Grosso, e naturalmente é á derrota de
forças azeredista- que sc refere o tele-

granima recebido pilo sr. Wencesláo.
Mas não nos consta que o presidente

da Republica tenha a obrigação de con-
su'tar o sr. Azeredo sobre as commu-
nicacões que recebe de Matto Grosso.
Não ê pelo menos normal ver o sr.
Azeredo exercer furicções de governo,
mesmo que se trate dos sons indefen-
saveis negócios matto-grossetiscs.

lia no caso apenas duas individual.-
dades góvcrriarnchlacs com quem se
poderia entender a respeito o sr. \Vcn-
cesláo: os srs. Carlos Maxiiniliano c
Caetano de Faria. A nenhum de.'cs o
presidente da Republica prestou a mi-
iiima attenção, desviando-a toda para
um dos politicos mais desprestigiados
que ha neste paiz.

Xão necessitamos de maior prova da
parcialidade com qye o sr. WenccsVió
dciibera nesla questão. Sobre a sua
cabeça é que lia de cair, e cae, a
responsabilidade de tudo quanto se está ;
passando cm Mat!» Grosso. '

O sr. Wencesláo ainda pódc ver-sc ;
livre desse pesadcllo, entregando o sr.
Azeredo á sua própria sorte. Por que !

o não faz o presidente da Republica, I
evitando com isso maior mal ao paiz

vimos que o cluffc do Estado rc-
çchera, liontcm, á noile, importante te-legranima de Cnrtlmbá, que fez rcniet-ter íiiimediataincnte ao sr. A. Azeredo.Uo conteúdo desse despacho nenhuma
iniirinação positiva se pôde colher- as-segura-se, .porém, que elle contem' no-tidas graves e pouco satisfatórias aosinteresses do azcrodisinn.
BEN.5ALAS — Elcga'iies c resistentes —-aia Manchester — Gonçalves Dias 5.

Os nossos collegas da Lanterna en-
trevistaram o general Carlos de Cam-
pos, e delle obtiveram as informações
precisas sobre o que dc facto foi a
acção pessoal e militar <lo cx-inspector
da 6" região,

E' a palavra dc um velho soldado,
que confessa desconhecer a razão por
que foi exonerado, coisa tanto mais
extravagante, quanto o general Campos
dispensou assistência integral aos oppo-
sicionistas niatrogrossenses que se jul-
gavam ameaçados pelo governo, sem
que esses mesmos opposicionistas en-
coiitrassem a iniiiima razão para cen-
stiral-o.

Não era necessário que o general
d:sscsse essas coisas aos nossos collc-
gas da Lanterna, para que a nação es-
tivesse plenamente convencida de que
elle jáma!s faltou ao seu dever.

Suppoz-sc, quando s. ex. seguiu para
Matto Grosso, que marchara uo propo-
sito de patrocinar a causa do sr. Aze-
redo, Este politiqueiro incumbiu-se dc
o telcgraphar para o seu Estado, dando
o general como cúmplice da sua em-
preilada. Mas o general demonstrou;
por factos incontestáveis, (pie adstíiiigiii
a sua condueta a um critério única c
verdadeiramente militar, honrando a
farda que veste e evitando que clln
fosse salpicada rela lama da politica-
gein.

E sabermos todos nós que um homem
deser, foi julgado pelo sr. Oliveira Ri-
beiro, mais ou menos, como uni covár-
de, que não sabe cumprir o seu dever!

Fique o "discurso" daquclle ministro
do Supremo Tribunal como uma de-
monstração, para a velhice do general
Campos, do que representam neste mo-
mento as opiniões Je ccrlos homens
que se deixam apaixonar pela politica. I e s

ü cx-inspcclor da 6" região continua
ao serviço do Kxcrcito, não sc refor-
mando, como aliás lhe lembrámos. Por
isso mesmo, a opinião do sr. Oliveira
Ribeiro, não será certamente o ultimo
sapo que elle lera de cngtilir, desde que
sirva a governos desorientados, como
este que ahi está.

Os raros idolatras sinceros da
Constituição c os innumeros politicos
que, apezar dc convencidos da im-
prestabilidade das nossas actuaes in-
stiíuições, defendem o presiilcncialis-
mo condenmaiJjo, porque sabem qu_
tia anardiia ligada ao regimen vlg.n-
tc dependem as vantagens pessoaes
que elles desfrutam, continuam reso-
lutámcnte nas suas posições, resistin-
cio aos esforços dós que procuram
salvar o Brasil, libertando-, do me-
canismo constitucional quo o vae
arruinando. Apparentemente, a força
dos defensores do regimen parece
esmagadora. Todas as manifestações
publicas da quasi totalidade dos re-
presentantes da politica dominante
são francamente coloridas por um
accentuado conservamismo constittt-
cioikil. Na imprensa c no parlamcn-
ti, a bandeira revisionista é agitada
apenas por uma pequena minoria,
cuja tenacidade e firmeza contras-
tarin com o seu insignificante valor nu-
merico. Fora <lesse circulo de adversa-
rios (intransigentes da nefasta Con-
stituicão, apenas deparamos com ma-
infestações revisionistas indecisas e
tíbias. Ha medo de atacar o estatuto
que sc tornou inviolável, graças ao
culto supersticioso que os interessa-
•Jos na sua conservação tiveram o en-
genho de crear em tonto delle.

O contraste entre essa apparcnte
concentração das forças políticas em
defesa do regimen c a realidade, que
pôde ser facilmente verificada por
quem se puzer em contacto com o
pensamento dos circuios dirigentes
da Republica, é um dos indícios unais
característicos do divorcio profundo
c irreparável que separa a actual re-
gimeti da nação. Fora da tribuna
parlamentar e não escrevendo para o
publico; não lia talvez um trnico po-
litico ou jornalista que repita a pro-
fissão de fé conservadora, com que
procura levar aos incautos a certe-
za de que elle encara as institui-
ções que nos regem como capazes de
nos retirar da gravíssima crise de
hoje e de levar o Brasil a um des-
tino .melhor. A opinião qttc se ouve
cm todos os círculos políticos, c que
rrimrii.recs ca.,: a .nsie.t.if.'.. "-1
leit mo th da marcha 'fúnebre -cio re-
gimcn, é a confissão' de que a Con-
stituicão é o obstáculo a todas as re-
ferinas úteis e a barreira de encon-
tro á qual se vão paralysar todos os
esforços feitos para corrigir os
abusos c melhorar as condçiões do
paiz.

Estas idéas, expostas com franque-
z.i na moia-intimidade das palestras
que não comprometíem, jú sc vão,
entretanto, esgtieiraudo até as colti-
mnas <la imprensa que representa
o situacionismo estadual. Na primei-
ra colunma do Diário de Minas, en-
contrámos ha 'dias tuna demonstra-
ção de sympathico acolhimento á
corrente revisionista, que se avoluma
e que irá levando de vencida a oppo-
sição linteresseira dos conservadores.
Ü órgão do partido republicano nú-
rciro não está ainda convertido in-
tcgralniciite ao credo reformador.
Subsisto nos seus commentarios o
vi lho preconceito contra o parlamen-
.rrismo, que o jornalista mineiro
julga ter provado mal durante o Im-
perio. A replica a essa aflirmação,
em que vermos um falseamcnto da
verdade histórica, está contida nos
annaes parlamentares do rcgimeii
passado e na chronica da nossa evo-
lição politica até iSio, Um regimen
que permittiu ao Brasil fazer tuna
serie de reformas, entre as quaes a
gigantesca revolução que poz termo
á escravidão, sem que em ncnluiniá
dessas profundas metamorphoses
st.ffr.ssc o paiz um choque violento,
não pódc ser condemnado como ten-!
do dado máos resultados. J

Mas se o üiario de Minas o ainda
injusto para com o parlamentarismo |

ainda se agarra .10 caseo da i

iieilacção — Largo da Carioca n. 13
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federalismo, maior seria o desaccor-
do, mas não parece também que se
torne impossível 'harmonizar as d.i-
.crentes opiniões. Ila divergências
ein relação á somma de autonomia
que deve ser deixada aos 'Estados,
ou. antes, separam-se as opiniões
acerca dos methodos a adoptar, afim
de dar á União meios de intervir na
vida estadual, para manter a ordem
constitucional e para assegurar a in-
legridade da pátria commum. Trata-
sc de differenças mais 011 menos
profundas de opinião, mas como quasi
tOiios os revisionistas estão de accor-
do sobre a necessidade de manter o
regimen 'federativo c de conservar
ao mesmo tempo o Brasil unido, não
será tarefa superior 'ás forças huma-
ras a procura da formula que con-
cilic as idéas divergentes.

O facto importante que cttm-
pre registrar é que a opinião dos
elementos influentes na politica da
Republica já se vau tornando tão
accentuadamente revisionista, que
riem sempre é possível conserval-.i
para o liso discreto das confidencias
intimas. E este é o aspecto mais in-
teressante ido editorial do Diário de
Minas.

NOTICIAS DA GUERRA

Duas columnos dc assalto allcmíís
Icnlam retomar La Haisonncltc

Banco Nacional Ultramarino
SftDE EM LISBOA—FUNDADO EM tB54
Rio do Janeiro—.S. P1111I0—Santos

Cnoitiil 1-..000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

«obre todos os paizes e todas as opera-
roca bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
lt. da Quitanda esquina Alfândega

Aircmiii, fraca 11 de Junho.

Ao que informam os telcgrainrhás,
o sr. Affonso Camargo terá uma
grande recepção á sua volta ao Pa-
raná, pelo facto de "ter assignado o
aecordo, que põe termo á questão de
limites entre esse Estado e o de San-
ta C_.liari.it..

Já se aplainaram todas as difficul-
dndes movidas pelos descontentes com
o aecordo, c nem mais sc fala 110 go-
rado projecto de fusão dos dois lis-
tados.

O Paraná e Santa Catharina "estão

resignados", segundo o que ãllcyam os
descontentes de um c outro Eslado;
más o que é cerlo é que essa " resi-
gnação" é um facto que beneficia os
dois Estados c a situação
c financeira da União.

Politicos intensos ao 'aecordo dei-
.caram ver, nos seus escriptos c nas
suas palestras da Câmara e do Sena-
do, que se não devia confiar muito
nas decisões futuras das Assembléas
•le um e outro Estado.' 

Já esse tropeço está afastado, por
força da opinião manifestada ao prc-
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Satânica-, o hospital e a tvradclla

A PALAVRA OFFICIALr- —— —

De todas as linhas de
freute

Ai.t.KMA.virA — Berlim, 30 — O quar-tcl-gencral communica cm data de 29
de outubro:"Príncipe Rupprecht: Apó3 violento
fogo uesenvolveraiii-se ataques ingkzen
enire Uucudecourt e liesboeufs, dos
(lüaes foi a maior <artc logo delida pe-Ia nossa aniuieria e os outros repUli-
dos com peruas para o viiimigo. üors
automóveis blindados inglezes foram
.ittitigiilos cm cheio c desunidos pelosnossos canhões. Alais para a tarde duas
companhias inimigas penetraram numa

política I irinclie.ra av;u.,ada a leste de l,es.
I Iioeuis. Comuaie-se anula naquelle

ponto.
«nncipc herdeiro alleniâo: Sómcnto

dneilos de artilhei ia na margem leste
do Alosn, que aiiingiram icinpoiaria.
nienie a considerável viuien.ui.

fnncipe i,eupuiuo: Us russos nianti-
veram v.vo caunui.eio contra quasi 10-
da a nossa freme uo Siõcnoil, oue fui
pariicuiaiincinte vioiento ,1 oeste dc

Varias noticias

Von Hindenburg con-
ferencia com o

imperador Guilherme

t,usk. Lma invesuua partindo da rc-
sidente da Republica, ao sr. Affonso K>ao boscosa a Icsie de ijzenvow, fia-
Camargo e ao sr. Felippe Schmidt, pc- C!láso" sob o nosos fogo dc barragem,
les presidentes dessas mesmas assem-1,,. Arejudiiquerlierdeiro: í>'a frente leste
.,,' da lransylvania nada de novo. Ao sulbicas, cm nome das corporações que do passo de Toerzuurg alcançámos pordirigem, congratulando-sc pela solução 1 meio de um ataque a ciilaue rumaica
da secular pendência. de Azuga. .Apezar da encarniçada rc-

Estamos em face da uma situação ! s,'.£tenoa continuamos lambem a progre.
.. ¦. . r-, , •, ¦¦. "ir em direcção a Campu-l.uini e maisliquidada. O aecordo concluído será p-r;l oeslCi *-_»ii'u 

b
um facto dentro dc pouco tempo, c por Marechal von «Mackcnscn: Nada ds
força das suas cláusulas, surgirão rc-! novo.
..tirados inímediatos para Santa Cativa- ! Maccdonia: A sudeste de Kcnali c
rina, Paraná, c principalmente para a ' "a. c-urva d? Cer1a fracassaram ataques
TI .. '••¦_¦„.¦'¦ r inimigos sob perdas sangrentas."", 

I AusrniA — Vienna, 30 — O estado-
bsta e que lucrou, sobretudo, por- , maior do exercito coniinunica em data

que ficou livre do custeio da cecupa- dc 23 de outubro:
ção militar do território. I „."I'a'nte (1° .arçhiduqiic Carlos: Con

^»'rf_»iÉ____-_________««^_í'

Como quer que seja o essencial é
que o paiz veja qtianlo antes solvida
de uma vez por iodas essa irii'antc
questão, cm cuja iiitcrcorrencia tão
mal se evidencia o nosso espirito de
solidariedade nacional.

NAO comprem perfumes antes de visitar n
Pe-ftimaria Nunes — 1,. S. Francisco 23.

_» O (I -»¦
Por ter de partir brevemente para

o seu paiz. esteve homem no Ministe-
rio do Interior, cm visita de despediria
ao dr. Carlos Maxiiiiiliiino, o sr. Eras-
mo Callorda, encarregado dos negócios suns pontos
do Uruguay no Urasil.

linuam os combates ao sul dos desfila-
do.ros Szurduk c Hotliemurm.

A leste dc Derna-Watra penetrámosnas posições russas ein uma frente de
quatro kilometros c aprisionámos oiu»
officiaes e 514 soldados. Todas as ten.
tativas pelo inimigo cinpr.hcnd.diis com
o fito de reconquistar as alturas per-didas, foram frustradas.

Frente ital nna: Nas proximidadesda costa, combates a artilheria e lança-
minas. Um ataque ila infanteria ininii-
ga, próximo a üppacliiasella, foi rapi-
damentó repellido pelo nosso fogo.
; Nn fronteira do Tyrol o oinliòncio
muuigo cresceu de intensidade em ai-

Para assistir "Amorc in Masclicra"
Bella opercla encantadora
Vae, ô leitor, hoje, ao República
Com a E.vccllçntissimn Senhora !

¦ 1 _—g _»«ja>_g-gn_i

31; Do nica m_ despeço,
I. do mez vo:i tlc- i»cííí_. .
Mai não acnhr. o suceesso
Quu fii.-: a Casa Moiiisj

Punas & Ü8.É3ÍS

AS OPERAÇÕES
NOS_BALHANS

A sitqação militar dos ru-
maiçbs melhorou consi-

dcravelincnlc
uma nola

liontcm, i..razá'.Io

VESTIDOS dc passeio c inttrior.
Chapcus fie senhora? e mocinhas.

Crisii Nasci monto. — 16", Ouvidor.

O presidente da
a manhã dedicada
natureza politica,
Azeredo. Bcrnardi

Republica teve lo-.la
a confereiieias de
com os' srs. A.

Monteiro e Antônio
Carlos, que trataram: do casi dc Malto
Grosso, .Ío acconlo dc Alagoas, e da
suecessão governamental no Pará. cada
um deiles se esforçando em defender os
pontos .pelos quaes se batem e que
inüts interesse ll.es possa trazer, iridi-
vidtialnientc ou á facção litie lhes pode,
futuramente, prestar serviços.

PUNHOS e collarinhos — Esnecinlidiulc
— Cí^a Mhnrh.ster - r..--.l-,-c5 Dias 5.

Km rodas iheatraes. íaln-sc que os
cambistas voltarão n onerar, talvez hoje
nicsnío. Para que possaiy

c as insiituiçoesr

O presidente da Republica recebeu
liontcm. às o i|_ horas da noite, o
sr. M"níz llnrreto, procurador itcral da-
Republica, com. o qual confercnciou
ilenioradamente, tendo por iissuihpto
principal, a elaboração das informa'

ser bem sue-
cedidos nessa nova cartada, concertaram
elles planos diabólicos, no sentido dc
burlar a acção da policia.

Ila dias, em outra scecão desta fo-
lha alludimos ao cmpenlro que um alto
funecionario do palácio presidencial fa-
zia para que fos.re sustada a persegui-
ção desenvolvida peh policia contra a
praga dos cambistas e a attitude encr-
gica assumida pelo dr, Aurelino Leal,
cm face desta questão, no momento em
que a cabala ia conquistando terreno
nas delegacias auxiliares.

Affirmam-1103 agora, porém, que os
cambistas reapparcecrào...

Terá cedido, o dr. Aurelino I-C.-.1, á
pressão dos que protegem os importu-
nos.vendedores de bilhetes a cambio.'

Xão aircditaiil", embora, qne o cheio
de policia1; ha jí» recuado, aguardamos os

ções solicitadas pelo Supremo Tribunal -ucçcssos para hoje promettidos;

Ct-nstituiçãò que sossobra, receando
que a unia ¦Constituinte sejam dados
plenos poderes para reformar de
alto a baixo o edifício imprestável,
Iki, cointttdo, no órgão official do
partido republicano mineiro, tim de-
sejo mal disfarçado dc trazer a sua
collaboração ao programma revisio-
nista, desde que elle não sc afaste
cos principies básicos do estatuto de
24 de fevereiro. Acceitam os nossos
collegas mineiros a noção fuiulanien-

| tal do prograirma revisionista, isto é,
I a condeinnação tcrniinautc do feti-

cinismo político, que torna intan-
•givcl uma Constituição, sem ãtten-
ikr a que as fôrmas de governo ex-
primem a consciência politica dos
povos e que têm de acompanhar o
irovimento evolutivo, que tudo ar-
rasva na sua marcha irresistível.

Admittido esse ponto llicorico c
reconhecida a existência de defeitos
graves no pacto federal, está vencida
metade da distancia para um aecordo
entre os brasileiros de boa vontade,
que procuram salvar este paiz digno
de melhor sorte. Os dois principios
básicos que o órgão do partido re-
publicanò mineiro quer conservar são
as duas columnas do regimen: — a
Republica e a Federação; Nesse ter-
reno não é provável que haja gran-
¦des divergências no campo revisio-
nisia. Republicana é a quasi totali-
dado dos descontentes com o regi-
nicn, não porque subsistam, muitos
eiithusiásroòs pela fôrma de governo
a cuja sombra a politicagem tanto
mal nos tem feito, mas por não ser
fácil encontrar uma solução que dis-
pense a instituição creada pelo golpe
piilitar de 15 de novembro. Sobre o

Vo? ter chegado,
trejn da I.eojMldina, vários pa.=f:i!;tiros li-
sorint depredações, nucbratido bancos e vi-
dríças.

Iseo é um pavor ! Se 03 jwsEüseiros d.ín
rara sc revoltarem sempre que os trens
da -.'copol-liria checarem atrasados, a Praia
Fa-.ii.osi ficará transformada na linha do
S.-.Mi.nc, em p_ de guerra _vr:.Kii;cn.c.

Diiranle mn conflicto uo
PalacèrO .;.>, houve vários /(-
ros, saindo ferido um lisreior,

K-íci suo ali coisa nova'y< tiros: dão' disso a prova
O.-i tolos que ficam promjttos.
tnda lia dias um roceiro
I.evou -Jo Djalma, Iianquelro,
Um tiro de vinte contos»

'íoi proroBacla por dois dias a fc;;.1o da
Asfeiublca Fluminense.

Br iu s-' vê que se trata de tim Conçrc?
sniíio caixa*babía. O o.itro, o grãndão
quando preroja i logo por dois iiiejrs.

O ROLO DO "PAiUCIÍ»
Nunca vi coisas tão pretas
Xeai rolo tão grande vi.
O qne fc vê sempre aqui
São roünlios e.., rclctas.

Londres. ,io — Informa
da Agencia Kcutcr:''Noticias recebidas nos circuios ru-
m.licòs de Londres bem informados in-

1 dtcam que a situação militar da Ruma-
ma melhorou cdnsidcravcleiilc devidomu ao facto dos alliados a terem auxiliado

fi- e á resistência obstinada opposta pclás
Vj. tropas rumaiens aos seus inimigos,

I Ha razões para crer que o novoagrupamento de cffectivos rumaicos eo_ grande auxilio ipresladò pela Russiavao modificar completamente c dentrode pouco tempo a situação.
^'Resultados muito satisfactorios foram
.ia obtidos em Bucarest contra a qualgraças á chegada de aeroplanos forneci-dos .pelos alliados, 0^ allemães ha quin-ze dias nao fazem mais nenhum "fnid"
aerco.

O ministro <la Rmnnnia cm Londresrecebe diariamente

O marechal von Hindcnburgo

Londres. 3a — (A. A.) — Commu-
nieain de Amsterdam qne chegou a Ber-
lim o marechal von Hindenburg, chefe
do grande estado-maior allcinão.

'Segundo esse despacho, o marechal
von Hindenburg, foi á capital do i.m-
perio conferenciar com o kaiser sobre
a situação militar da Allemanha.

Dá-se aqui gratftle importância a cs-
sa vinda repentina de Hindenburg a
Berlim, pensando alguns jornaes que o
motivo dc sua visita ao kaiser foi o
desenvolvimento da campanha no Ori-
ente, onde estão empenhadas contra os
russos-rumaicos, numerosas tropas teu-
tCMiustro-bulgaras, sob o cumulando
dos gencraes Fnlkenhayu e von Mac-
keiisen.

Despachos posteriores, porém, vindos
da Hollamla, dizem que a causa da con-
ferencia do marechal com o kaiser
prende-se á brusca offensiva franceza
nò sector de Verduii, eom suceesso para
as armas da Kopubliçã,

Um jornal de Amsterdam, comnien-
tando a chegada a Berlim do marechal
von Ilindenbiirg diz que vae chegar a
hora do novo chefe do grande estado-
maior alleniâo aconselhar a Alleiiianha
a abandonar o ataque systemnticò de
Verdun, voltando o exercito do krom-
prinz para as ^proximidades dc Mctz
por traz da fronteira, repetindo assim
a situação dó general' Falkeiihayri, cx-
chefe do estado maior, que pensou cm
evacuar u norte Ja França e parte da
Bélgica.

Movimento do ti<opns gregas por
ordem tio rei Constimtiiio

Londres, 30 — (A. A.) — Noticias
de Athenas informam qire o rei Con-
stantino mandou passar para o Pelopo-
neso "os terceiro e quarto corpos do
exercilo que estavam estacionados na
Tliessalia, bem como. a 16" divisão, queo-- o Roi-n.

seus desejos de fazer tudo mie estiverao sen alcance para ir cm auxilio ,1oseu novo alliado. Experimenta-se amaior Satisfação pelas garantias reitera-das, leitas neste sentido, pelostros membros do parlamento enalidades de todos os parti los «oi
co:<, assim como pelas seguran

, !!1 uf ll;U'as a0 S"vF'»o""rumaico portodos os governos alliados que estãofazendo os maiores esforços em fada Uiimaiua

Djii ifoys-s Coel!i-i, bispo dc Cajazei-
ras. nroliibiu nos vigários de sua diocese
¦ícrtl arem o ¦ padre Cieero Romão para
(padrinho dc creanças. que fo vão baptísar.

O nmiivo eu adivinho,
Padre Cícero Romão ;
Xão tc.querem por padrinho
Po.-qnc és tu, padre, — vra padrão.

. *
O referido bispo recommcndou aos seus

v.caries que evi.cm o mais possível darem
o r.-imc de Cícero aos baptisandòs.

' — Tnvcrtcrani-Sc os papeis:' Çiccro é
que c agora a victima das Catilinarias...
do bispo.

E o nome "Cícero" vr.e tornar-se raro
no Ceará.

De certo : vae ser o Cicc.o.., pere-
grino. ' 

¦ -N
Cjrano & C.

minis-
•perso-
poli-i-
defi-

avor

Calçados "chies" faz o At,,„-„.„.107, assembléa Abrunhosa

A GUERRA NAVAL
A TRIPUTíAÇÍÒ DO "jrAItlX.V

CHEGOU À* (JKOOKIIAVKN
Londres, 30 — (A, II.) — _ l.loyds

annuncia que no norto de Crookhaveii,
na Irlanda, fundeou um navio cuja tri-
pulação recolheu cm alto mar a equipa-
Ijem do vapor inglcz "Marina', metti

No Mosa o 110 Somnie
Dois violentos cbqnes de in>

faníeria eiu La Maisoimette

Paris, jo — (A. II.) __ Coinmunici-i
do^official dc hontem, á noile:"Ao sul do Somnie os allemães, dc-
pois dc violento bombardeio, atacaram
as nossas posições ao norte e ao sul
de La Maisoimette, empregando paraesse fim líquidos inflamniaveis.

Os ataques, norém, foram todos írus-
Irados por meio dos nossos tiros dn
barragem e do fogo das nossas metra-
Ibadoras que obrigaram o inimigo arcfugiar-sn nas suas trincheiras.

Cotinúa viva a luta de artilheria .na
sector Haudrciiiom-Douauiiionl, onda
até agora não se pronunciou nenhuma
acção dc infanteria."

A marcha dns apçmçôcs em
torno tle I/ieslioeufo

Londres, 30 — (A. IÍ.) — Conimti.
meado do general Iiaig:" A nordeste de Lesboeufs progredi",mos novanieiile e tomámos uma. trin-
cheira.

O inimigo bombardeou violenlamenlc
diversos pontos da nossa linha do
frente.

Ao sul do Ancre, bombardeio inter.
mittente.

Os nossos aviões fizeram vários ro
conhecimentos. Um dos apparelhos des-
appareceu. "c

Os francezes npproximain-go n(!
lltirdroniont e do Hnssoulo

Londres. 30 — (A. A.) — Depois de
felizes ataques a nordeste de Ilardro-

ont c da con piista da pedreira ao sul
de liassoule, os francezes approxima-
ram-sc muito dessas duas posições alie-
mãs, iniciando agora o bombardeio sys-
temático das suas trincheiras.

Os nl.cii.iic. tentam retomar La,
Muisoiinettc

Paris, 30 (.•(. //.) — Informa uni»
nota officiosa:"Ha, poucos aconlecimentos a assigna-
lar cm toda a frente em razão das con-
dições aiinosphericas continuarem aiii-
Üa desfavoráveis,

_ Dcante dc Verdun a luta de artilhe-
ria proseguili com vigor, sem que lives-
se havido, entretanto, acções de infan-
teria.

Ao sul do Somme, duas pequenas
operações, Iiontein de manhã, deram
aos-.francezes algum terreno.

Xo annel formado pelo rio, ao sul de
Eiaches, duas coluintias de assalto alie-
niãs, precedidas de sanadores inecn-
diários, •tentaram retomar Ul M.rson-
neltc, chegando até ás encostas norte c
sul, qne dão accesso ás posições fran-
cezas. Os tiros de barragem dispara-
dos com a precisão habitual rcpollirani
em desordem para os seus abrigos o
grosso das forças inimigas. Os contin-
gentes que chegaram, a çus'o de pesa-
dis perdas, até as proximidades das
linhas francezas, foram ceifados no
próprio local pelos tiros dns riietralha-
doras."

'.ATi.tBAS—O que !.a dc melhor c clegan-
c— Casa Manc^c-Tr — f.nnc,ilves rins 5.

lecélié^l.,,,,.'„,'¦'" 1-n,1"r" B"" 'l0 vapor uigleü "Marina', metti
In SL 'i • 1 le "s- ,,1!"ores Provits+dd ri pinuc pelos allemães.
n„^-n?'„„ ÍI 

<0-?ov°. ",E,Cz P?'« R«'»-i- O "Marina", linha cento e quatro tri"eus 
__« ?ò ?".'»'""«> ,manif__tn os piilantes-dos'qtiaes apenas trinta e quaseus aesejos ile fazer tudo mie estiver tro desembarcara,,, ,.,-, ,P.rAot-l,-,,r„„

Um suceesso dos runinicos cm
fclvèsclii

Londres, 30 (A, ,\.) _ Uru radio-gramma cominiituca officialmente eneos rumeiios apoderaram-se de I.ivc-ehiderrotando ahi os inimigos com 
" " '

des perdas. grau-

Os lmlsraros derrotados pelos
ínniaicos em Tiigu-Zinliv

Londres, 30 (A. A.) _ Sabe-se aquipor noticias de Petrogrado, que 03 Iml-garos sofireram dos rumciias uma gran-de derrota em Tirgii-Ziuby, na PequenaValacclua.
Os rumeiios fizeram muitos prisionei-ros, entre os quaes alguns officiaes.

Desenvolve-se 11111.1 violenta luta
110 sector do Orsora

Londres, 30 (A. A.) __ Na regi;locie Orsova a luta continua violenta, ha-vendo constante troar de artilheria pc-sa-.la de parte a parte.
Os .r.inienos mantém até agora todasas posições nesse sector.

Esforços mnllogiwlos dos allemães
o dos búlgaros

Londres, 30 (A A.) __ Apezar doesforço desesperado dos allemães e dosbúlgaros, não tiveram nenhum resulta*
do pratico os seus grandes ataques a

_iA_iyoyo e a Azug^,

tri
c quatro desembarcaram em ¦Crookhavan.

Londres 30 — (A. li.) — A Km-baixada dos Estados Unidos nesta ca-
pilai recebeu •.un tètegraniilia do cônsul
ivwte-amcricanp em Qiiecnstoivn com-
mtiiiicando que o vapor iiiglez "Marina"
foi toroeileado sem ariso pelos submari-
nos allcinães.

O- telegramma accrcscema baver a
SHRJpsição de que a bordo do "Mari-
na" viajavam cidadãos norte-america-
nos

O ministro da Viação comnuinicou ao
seu collcga da Guerra que só em esta-
cões principaes e dc; ia classe poderão
ser admittiilos á praticagcij officiaes e
praças/ não podei: lo, por isso, aittorizar
a praticagein do 1» sargento aiuaniicn-
se 'Manoel de Moraes Menezes, vislo
ser de 2" classe a eslação dc Santa
Maria.

•Em visita aos srs. Carlos Mnsiniiliá-
110 e Pándiá 'Calogeras, esteve honte.ni
nos llinisierios do Interior e da Fa-
zendá o dr. Cardoso de Almeida, se-
eretario das Finanças do 'Estado dc São
Paulo.

A administrava? do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaiuras para
. revista portugueza O Rostrio, uma
ias mais bem feitaj publicações calho-

' Hcas rdifndas em Pnrttiiral. AnnnfiSnop.mm . m, < m
ROUPAS brancas — Sorl.mcnlo tílll cgual— Ca?a Manchesier — Gonçalves Dias 5.

lima nova victoria dos portu-
giiez.3 eni África

Lisboa, 30 — (A. II.) — As tropas
tomaram Navala, na África Oriental, 110
dia 2(2 do corrente, depois de um eom-
bate cm que os allemães foram obrigados
a rotirar-se em. completa desordem.

O inimigo deixou cm poder das iro-
pas obr._g_cz.is grande quantidade de
dcsppj.os, entre os quaes muito material
de guerra.

As nossas perdas foram lipeiras." Os allemães, segundo se presume, sof-ireram perdas muito serias.

O dr. Artliur Olibios. sccrclarip par-tieular do dr. Carlos Maxiniiliano. mi-
nistro do Interior, esteve hontem nas
Secrolarias da Guerra e da Marinha,
onde foi submetter á assignaturh dos
respectivos titulares o decreto sanecio-
nado pelo presidente da Republica, re-
lativo ás aninistias aos revoltosos de
tSos e tSgS.

Kste decreto será publicado hoje, n<
Diário Official.

.A

A GUERRA NO AR
TTM APPATíBIjHO AT.T.EMÃO

ABATIDO A LÉSTE 1)B
OAMRRAI

Londres. 30 — (.\. II.) _ Os jor-nae-, publicam telegrammas de Amster-dam conimunicaudo oue o aoparelho doaviador ._!c:não capitão Boelke foi der-r.ibado pelos inglezes a leste de Cam-brai.
. O capitão Boelke morreu".

j_B___M_a—:**

O dr. Carlos 'Maximiüano foi hontem,
convidado pelos srs. nii.rechal llormann
e Gregorio Seabra, i',ieni!iros da dire-
ctoria do Acro Club Brasileiro, paraassislir ás festas no Campo dos Af-
fonsos, ein homenagem ao presidentedo Paraná e ao governador de Sants
Catharina.

O Thesouro Nacional vae çnirar coit.
a quantia de 764 :ooó$ooo, para. paga-menio a João Corrêa & Irmão e aoBanco da Provincia do Rio Grande do
Sul, correspondi ntcí á quarta presta-
ção relativa ao recebimento do trech»
16 kos. no corrente anno.

O ministro da Fs mentia resolveu qi-fta Delegacia Fiscal em S. Paulo oro-
mova a cobrança executiva da divida
do sr. Clovis Melo Nogueira
Jonancia de frs, 1036,85, ' na ,_£

•'-i'_aSrri-_M^'

ilegível



tim,
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CORREIO DA MANHÃ — Tei^-íeira, 31 de Outubro de 1016

Guerra ás salivas
A Sociedade Nacional dc Agricul-

Hura, cm suà. sessão ..de hoje, vae
oecupar-se de um dos mais instantes
problemas da lavoura: a extiucção
da^aúva, a tcrrixcl.e damninha tor-
imiga, que da noite para o dia derru-
baitoda a floração dos arvoredos,
«lestróe os brotos novos, corta cerce
as 'plantas de- recentes 

'e esperançosas
sementeiras, c. tendo zombado -nes-
mo dos melhores., formicidas conhe-
cidos, exerce a sua acção malévola
por todo o território brasileiro.

«Ha Estados, como o de Minas,
onde os estragos produzidos pela
¦saúva são já' tão grandes que os re-
spectivos governos, premidos pelos
clamores da lavoura, a clles.se refe-
riram em recentes relatórios, dc-

i imonstrando a necessidade dc sc
«xercer' acção persistente c enérgica
contra as formigas.

A sessão de hoje da Socicdadt
Racional de Agricultura não sc
occupárá do assumpto sob o ponto de
vista meramente theorico. Muito se
tem dito e escripto acerca das for-
•niigas c dos formigueiros e aquella
tão decantada operosidade dos iiitel-
ligentes hyntenopteros começa por
prcnd.cr mais a attenção dos eco-
-noinislas do que a dos poetas.'Em tempo próprio, a Sociedade
designou uma commissão para fazer
o estudo do apparclho Extinctor de
Saiivas. inventado e construído por
um lavrador, o major Zozimo Wcr-
aicck. As experiências foram feitas
.10 Posto Zootechnioo Federal, de
¦Pinheiros, e a commissão designada
pela Sociedade compunha-sc d.os srs.
dr. Pacheco Leão. director do Jardim
liotanico; dr. Lima Mindello, coro-
iicl Hannibal Porto, Victor Leivas,
Paiiliiio Cavalcanti, director do Pos-
to Zooteclinico. e dr. 'Costa Lima,
lente dc cntomologia da Escola Su-
perior dc Agricultura.
• -Na sessão de hoje serão lidos os
pareceres da commissão, pelo rela-
tor. dr. Pacheco Leão, e. segundo es-
tantos informados, as conclusões não

podem ser mais lisonjeiras para o
inventor do ¦apparclho. nem mais cs-
peránçosas para a lavoura dc todo
o Brasil.

Veriíicou-sc que os gazes asphv-
xiantes, impellrJos violentamente
para dentro dos formigueiros pelo
engenhoso apparclho do sr. Wer-
ncclc, percorrem todas as panellas,
mesmo as mais profundamente coi-
locadas, ç matam instantaneamente
todos os liyiiiciiopicros. Os gazes
desenvolvidos, tóxicos ein extremo,
¦mais densos do que o ar, desceriam
nor si sós e pelo próprio peso a toda
a profundidade dos formigueiros;
mas a acção \lo apparclho torna mais
rápida a invasão das panellas, e, plic-
iiomcno muito interessante, verifica-
•se que tudo quanto existe iiaquellas
subterrâneas habitações, plantas que
fermentam, cogumellos, larvas dc
novos liymcnoptçros c as salivas,
tudo siiccu',i bc ao ser attingidq pelos
enérgicos gazes fabricados peloappa-
rclho Extinctor!

¦No Jardim Botânico foram feitas,
depois das experiências de Pinheiros,
¦novas experiências, sendo recolhidos
em tubos fechados os gar.es des-
prendidos 'dó Extinctor. Prinicírv
•mente verificou-se que um formi-
gtteiro velho fora inteiramente des-
truido no espaço de alguns minutos.
Depois, com os gazes recolhidos cm
tubos, fez-se a applicação directa a
tms improvisados ninhos de formi-
gas, dentro de tubos de vidro, no-
tando-sò que a morte dos daiiminlios
insectos era ua realidade; instanla-
nea. Àinalysados os cogumellos reti-
rados das paifellas, bem assim as lar-
vas que nclles sc continham, obscr-
vou-se qne a morte era real, pois a
putrefacção fez-sc normalmente.

. Consta que ú sessão de hoje assis-
tira o dr. José Bezerra. De facto, o
acontecimento tle que a Sooicdadc
Nacional de Agricultura vae oecupar-
sc hoje interessa por tal fôrma a la-
voura brasileira, e alaca um tão im-
poriamc problema da vida dos cam-
pos, que bem se comprclicnde c se
justifica que o ministro da Agricul-
tura vá assistir á sessão dc hoje,
assim como todos quantos, por sim-
pies amor ao estudo, ou impcllidos
pelas exigências do labor rural, com-
prchcndoir*. quão urgente é a nece-,
sidade dc extinguir as terríveis saíi-
vas c suas companheiras de depre-
dação.

O Correio da Manhã, cm artigos
diversos e em diversas épocas pondo
om relevo os daninõs que ã lavoura
são causados pelas formigas, repeli-
das vezes se referiu aos governos
dos Estados, que, por serem directa-
mente interessados no assumpto, de-
yeriiam incentivar por todas as fór-
mas possíveis a exlincçãj daqiiclles
aiittiiaes. Estava, porém, já verifica-
<lo que não eram sttfficieiites oi for-
inibidas conhecidos, os quaes, atacan-
do os formigueiros novos, pouco
profundos, com relativo exito, tor-
liam-se iiiefficazes nos formigueiros
velhos, sendo sempre e em todos os
casos dc applicação muito morosa.
iA diííiculdade estava cm resolver o
problema máximo: o processo que
poderia ser empregado p:m st* .'bler
a morto rápida das formigas. E!
isso o qtte está resolvido agora,
como hoje será demonstrado na So-
ciedade Nacional de Agricultura,
«endo bem licito invocar a interíe-
rencia dos presidentes dos listados c
das câmaras municipaes, pois que a
•uns e outros compete auxiliar os Ia-
vratlorcs, de fôrma que o ataque aos
"formigueiros se taça ¦tv.iefhodica e'permanentemente, afim de que o
solo nacional fique dc vez limpo tios
vorazes hynícnoptcròs.

-Foi encontrada a arma dc còmba-
to 'ás saúvas; resta açora que cila
seja devidamente aproveitada, desde
que, como estamos informados, ella
ioblcm incondicional applauso de

k filiem tem cfli-cito a emittir opinião
sobre cila,
—-«¦« -.-.im» «fr-ilTg» *» rjpipn ¦¦¦¦ i ¦¦-¦¦«-

OS CIXCO MIL CONTOS OA LO-
TEIMA DE IIESIWXIIA AOS

- ASSIGNaStES 1)A "REVISTA

UA SEMANA"
UMA PERGUNTA E UMA RE-

SPOSTA
— Como liei de habilitar-me ao lin-

do numero da grande loteria dc Hespa-
nha destinado aos assignantes da "Re-
v:stn da Semana", que a empresa tia
bclla illust ração adquiriu por interme-
dio do lianco Ultramarino e qne está
depositado no Crédit I.votinais, de
Madrid ?

—• (Assignaudo a "Revista da |Sc-

lí como será distribuído o pre-
mio qne pertencer ao bilhete ?

E' comprar o numero, da "Ret-is-
ia da Semana" que lá vem tudo muito
bem explicado. ÍS $$22
-. ¦ i—• *» na *tt UM

O "CASO" DÈ GOYAZ

O QUE A RESPEITO
NOS DIZ O SR.

BULHÕES
A propósito do assumpto do nosso pri-

meiro tópico dc hontem — o^ advento
em Goyaz, de mais um caso. politico, ini-

ciado com um ataque dos elementos op-

posicionistas a Pedro Affonso, munici-

pio do mesmo Estado — entrevistamos o

senador Leopoldo de Bulhões, chefe da

opposição goyana,
Disse-no» s. cx. historiando os, fa-

ctos que ali se desenrolaram :
"Pedro Affonso é comiguo a Boa

Vista, nos limites de Goyaz com o Ma-
ranhão. Foram sempre baluartes da op-

posição esses dois municípios. Elles for-
nam O duodecimo circulo eleitoral.
Ahi o governo da minha terra tem sido
invariavelmente derrotado. Ora, der-
rotado que foi na ultima eleição muni-
cipal de Pedro Affonso e sabendo que
nesse circulo seria egualmente derrotado
na leição de deputados, o governador
quiz dominar ultimamente pela força man-
dando para ali a policia, depurando os
candidatos a conselheiros eleitos e re-
conhecendo diciatorialmenle 'os derrota-
dos. Mas a resistência continuou. Então
o governo supprimiu a comarca, annc-
xando-a á dc Porto Nacional, que é a
mais próxima c cujo juiz de direito, o
dr. Palha, por ser um, energúmeno, era
o instrumento encontrado á mão para
as violências da politica official. A for-
ça policial enviada para consolidar esse
situação, encontrou nova resistência, em
Pedro Affonso, houve morticinio c o
povo abandonou a sede á falia de garan-
tias, passando-se para a povoação dc
Couto Magalhães, aliás no mesmo mu-
nicipio. O Conselho Municipal compôs-
to dos eleitos communicou ao governo
que por falta de garantias cm Pedro
Afícmso, passava a funecionar cm Cou-
to Magalhães, onde não chegava a
acção do Palha e da policia, visto ha-
ver uma distancia de 30 léguas entre
esses logares. O governo, cm vez de
providenciar, como os conselheiros mu-
nicipaes.pediam, para o rcstabelecimen-
to da -ordem, cassou os mandatos dos
conselheiros nomeando novos; cm sc-
guida, dividindo os círculos eleitoraes,

O dianio das
manobras

lSráCUNDA-rniRA, 30 — Hontem, dia
de folga, tencionava arranjar mais cui-
dadosamente estas notas.

Esperava ter tempo de enviar uma
chronica mais minuciosa, qne fosse dar
aos meus leitores uma idea exacta do
nosso acampamento.

Seria o meio dc. indemnizar essas
pessoas pacientes— que eu pretenciosa-
mente chamo "meus leitores" —1 dos
desapontamentos que. com certeza tive-
ram nas duas primeiras remessas.

Aliás, mesmo encoberto -por um. .pseu-
donymo, 'uma certa timidez me invade
quando~râe ponho a enfastiar os leito-
res do Correio da Manhã tomando um
pouco •¦ do precioso espaço dessa folha
acolhedora.

O que me consola é a. segurança dc
que as pessoas que viajam para o inte-
rior, ou que tomam para a cidade um
bonde no Ipanema, na Gávea ou na
Tijuca, lèm e rclém o jornal até os
seus annuncios.

Será pretenção esperar que o meu
pobre estylo seja mais interessante que
o dos "Aluga-se"?... Em. tudo isso
matutava eu hontem, depois do cafe
com pão secco, ás cinco horas da ma-
nhã, formando o plano do bilhete do
dia. . „ ;

Ficou tudo em propósito. Pelos pri-
meiros trens começaram a chegar fa-
milias dc voluntários e familias de not-
vas de voluntários. A "'Flor dos N01-
vos", a que já me referi andou em fes-

E quando veiu o momento dc

VIDA POLUI
O dr. Alcântara Bacellar parte

para Minas
Em carro reservado, ligado 00 nocturno

mineiro, partiram hontem, ás 7.15 da noi-
te, para Bello Horizonte, oa dr». AVcanta- --- .-.--.-- .,- „.,„„ ,„.,.,„
ra Bacellar, governador eleito do Mrm»*^__m^!^^_^A^^^.. - . • • jl c , do» impostos municipaes e da renova-na,, e An» Pereira e Epmgemo de Sal. J contraTo: da Companhia Tele-
Us, deputados federaes por esse betado.' 

^oílica: Esta,reunião foi convocada
O» viajantes foram Squc-lla capital a em conjunto' cõm a conselho delibera-

convite do dr. Delfim Moreira, iircjidcn- tivo da Associação Commercial, por in-
te dc Minas, devendo ter feito uma-esta- dicação do respectivo presidente,, e
dia de horas cm Barbaccna, cara .visitar, esteve extraordinariamente concorrida,

A questão dos tele-
phones

A ASSEMBLÉA DE
HONTEM PROMOVI-

DA PELO C. C. Ií
O Centro de Commercio e Industria

reuniu-se hontem, á tarde, em sessão

{Como o sr. Frontin

v<.!tios estabelecimentos administrativos lo- j
Cies. -

¦Ao sca embarque que se realizou «ia
ffari? pouco antes daquclla» horas, compa-
receram os representantes do unindo offi-
ciai, deputados, amigos, pessoas, politicos,
etc.

O dr. Alcântara Bacellar, juntamente
cem os seus companheiros de viagem, de-
verá acliar.se nesta capital, dc regresso,
i,o próximo dia 2. , .

* * *
Âs eleições municipaes cm

. «.Paulo

tas... ií M..«..— ..... - —-—v-
pôr mãos á minha modesta obra jorna- .... ....
listica, o acampamento cm festa tentou- ¦ encerrada» as eleições da capital, nao ha-
me, e eu não mandei coisa nenhuma, j via nenhuma novidade, sendo a votação

¦Dcscu!tpem-me os meus desprezados •ftp.iil.bradn.. Constava, todavia, que tal-
leitores; que as leitoras, se eu por aca- xtT 0 cani]|ja|0 avulso JoíO Piedade. .(jer-
so as tiver, hão de. Perdoar porque | ^ um ca„dkliit0 oHm
comprehenderao a minha lana.

bara. ..
E entre todas, uma se salientou por

uni gesto gracioso de fada que,. cando-
samente, veiu compartilhar um instante
o soffrimento de pobres mortaes.

Miss Liliqn Haul quiz scrvir-sc de
água: entrou cm uma barraca, c, com
um., dciicadeza ineguanavel, bebeu no

próprio cantil dessa -tenda. Egualou-sc,
um momento, aos voluntários radiantes.

Consta-me, não é certa a informação,• - ' favorecida ticias recebidas aqui dc vários pomos,, do.
istndo anminciain que a ei cição, liúiitcin,

fixou a síde do duodecimo cm Pedro  .
Affonso, -onde o elemento official tripu-1 <1"*-' « habitantes da tenda;-^avorec.aa ^
di.vi.-r E o Conselho Municipal nomea- ^.^JSra^i^wSív 

Sn
do teria assim de expedir diplomas aos "il. 

Assini, o domingo com sua alegria correu pacificamente, tendo tido bóa, vo-
candidatos officiaes derrotados na elei- foi' lini dia cheio, o que tornou ainda iriíã0 us srs. ii11Cno llrandão, para sima-
Ção de deputados de 7 dc Setembro O •"ais sorumbaUco do que dc costume e dor> c So„n Smrh ,wra deputado,

,-'¦; -.--,, . ' , , toque de alvorada ue lioje,
poto do município defendeu-se como | js;rl0 se imagina como é reconfortan
pôde. Segundo o tclcgraiiima a que os j te a idéa de que ahi no Rio se pensa ^^ ^, p^yi_Q
senhores se referiram, botou para íóra o - cm nós com sympathia. Sabemos que a

iuiz P,l.,a c a policia c oi to;»»»»1 * ^^ '
que eii*c unha rcunitlo, obrigando o scu ! daí;, jos prantos mais alarmantes. A
regresso a Porto Nacional. E' o que julgar pelo que li e pelo que ouvi, não
ha". i serram combates simulados os que sc tra

a i- ... vam hcslas manobras, mas batalhas te-Adiaiuou-nos o senador Leopoldo de | 
'^''u-l-iijidas 

contrii a praga das ser-
liullines que essas occurrcncias se de-] pentes. Uma ' anonynva", assustada com
ram a 200 Icgitas da capital c que o go-

A propósito das manifestações dc
uesaggravo projeciauas em taior Uo ar.
t amo tle Fronún, os nossua uiiistrcs coi-
iègüs tia A Noite, publicaram o seguinte:

au na avemua e na mama admiiustra-
çao da Ccnt.ai o dr. fronun viu pas»ar
pcias suas ut.ios cerca de um miinao ue
ccmtos uc reis, saiuos do ihesouro, e
sem que até noje temia presiaao a me-
nor coma da maneira por que empie-
aou essa quamia formiuaviil.

1'rocuraiuos hoje ouvir o dr. Fron-
tin a reòiieiio. h s. ex. declarou-nos :

As aceusações d'.-l Apiiu sao gra-
tunas, sem o menor lunaameuio. E
lacii provar, cm agarisiuos rettondos.
Na construcção da aveniua gasi-aram-
se 35 mil contos, mais ou menos, nas
escwíiuas fie uesapi-opriaçòes c_ niue-
niniíações por nuuitn-.a, iiisikllaçõès de
ínacJiiiiisuios cte. JiSsa üeápesii íoi toda
eiia tcua por iiucrinedió aa tliesouraria
da commissão Fiscal e Aümiiusirauva
das Obras do Porto, acorcscuia ainoa
oas ueípcsas com illiiiniuação, águas
piuvi.es; modificações nas galerias ue
esgoios e cananza-.õcs. A mim competia
apenas ínanuar oíganirar as forfias do
pessoal que. em tou-a a oura, momarani
em cerca ae 6 mil contos, lissas toittas
eram remeitidas ao Ministério da Vias.au
que manjai a pagar metliaihe requisição,'lemos am 41 mil contos. Gasiaram-se
na aveniua 45 mil coutos, mas ou me
nos, em citras redouuas. A dilfercnçu
oe 41 paia 45 mil encontra cxp.icaçao
nas despesas com ca.Siiiu.-nio e amua 11-
uimináçaó; i-.ssas Uespesas eram teitas
pelo .Minisíeriu, mcdiaiue propostas, re-
cebians em concorrência publica.

E quanto á Central ?
E-suve cinco aunos na Central.

Durante esse período, a despesa ordi-
uaria foi orçada em *50 mu contos.
Aia-s todo esse diuac.ro passou.pciu'Ihesouro c pela theiouraria da Estra-
da á excepi,áo tias comas denonunauas
dc "proinpto .pagamento"- que importa-
ram, durante a iituiua administração, em
cerca de 5 mil cornos contos, ou sejam
mil contos por anno. Ha mais: iao mil
contos, ioial da quantia consumida pe-
ias tiespesas de cuiis.rucçáo nos quatro

c,_, ,.  ... _.... ,  primeiros annus (1910, 
'11, 12 c 13J não

do aqu'el'a'autoridade por qualquer violeu-, fôrma' possível:' neste caso está em tendo havido verba votada cm 914,. de
.;. cic;,or;ii jogo,- exclusivamente, uma verdadeira mojo que icmos os pagamentos relativos

operação mercantil em beneficio dos I ás obras de 1913, cuja medição náo ti-
cofres da The Kio de Janeiro Tramway j nha ainda sido concluída, bem como as
Lie'1' and Pntfèr."

Usou da palavra logo após á leitura

A sessão foi presidida pelo dr. Pc-
rcira Lima,-secretariado pelos srs. li.
Taborda ç Narciso Braga.

Iniciados os trabalhos, usou da pala-
vra o «r. Cornelio Jardimv que propoz
a nomeação de uma c/lninissão para
estudar os novos impostos municipaes,
apresentados na proposta orçamentaria.

«Em seguida foi lida a seguinte re-
presentação, assignada por centenas de
firmas commerciaes:

" Srs. dircctorcs da Associação Com-
mcrcial do Rio de Janeiro.

O conuncrçio do Rio de Janeiro esta
na imminencia de vir a ser còmpcllldo
ao pagamento de um verdadeiro tributo
de guerra.

S. Paulo, 30 - (Do correspondente) P?f» ^- porém, não são as ne-
n , ., '¦¦¦¦. . . , ..-. ¦-_._.,'¦__ ' ccssidadcs prementes do Tliesouro Fu-- O peito municipal cn, todo o lis .ido b); rec]anlanUo novos impostos; va-

tem sido concorrido e calmo, embora mos concorrcr ,,ara 0s cofres da The
conste probabilidade de desordens cm ai- Rio _\e jancir0 Tramway Light and
guns logares onde fracassaram as tentati-1 p0Wcr Companv, a poderosa empresa
vas -para conseguir o congraçamento. 1 Canadense, que tem o monopólio dos

Até á 1 hora da tarde, quando foram serviços urbanos do Districto Federal
Os ,-ibaixo-assignados querem se rc-

ferir á reforma do contrato do serviço
telephonico, dc que a imprensa já vem
se occupatido, reforma que, a vingar,
nas condições conhecidas, representara
unia verdadeira extorsão ao já sobre-um canútfiato oHwíinl, no prqneiro -.__._..

cE"e»tarva admirável 
"sob'o 

lindoi turno. Parecem lambem arriscados 'vario» 
^i^i^^ènio^^pr.K-

sol de hontem o campo dos Affonsos, candidatos a juizes dc paz uo nuíniciino q commCrcio do * io de janeiro r.ao
regorgitando de movimento e contras-, da capital. •' | pódc* ficar indefeso, nesta hora de tan-
tando com o aspecto dos outros dias, 1 CaScula-se qne compareceram ás urnas, 1 tos so-brcsallos, pelo que vem fazer o
com a monotonia das fardas kàki dos a(,ui_ cer<:1 dc oJto n)., cIeit0I.es. majs formal appello-.á Associação Com-
inarmanjos desajeitados! A amniaçiior g_ (p correspondente). _'mcrcial. á roja -illustre direetoria pres-
m^f°^£^$g£*} foi O cx-dcp..ta,lo Silvestre Lima, chefe Poli- tara o mais-completo apoio, no sentido
vae, directa, aos nossos coraçuc». '"'¦.-,„. ., . _\c serem adornadas" com a máxima
leites alegres, multicores. airosa e 111- tico de l.arreto», tcegapliou ao secreta- <£ ^^ 

lc> cm seu alt0
damente ostentadas .por algumas d.is rio da Sepurança Publica, coni.nun-o.ndo cr;terio' julgar lleccssarlas, para sal-
mais gentis entre as filhas oa uuana- ruc a autorldatIe policial de Cajubi pren- vaguania dos mais justos interesses do

se defende
Uma palestra da 4,A

Lanterna" com o
ex-director da Central

deu quatorze eleitore?, inclusive o vigário coninierc;o do Rio de Janeiro.
tia parochia. 'São se trata, agora das angustias fi-

Consta que o secretario da Segurança nanceiras da Nação, que todos pro-
-rlegtrapliou, em resposta, Hesponsabilizan- curam, solícitos, attender da melhor

Eleições estadnaes em Minas
IÍ1.LL.1 MoRUONTK, jo (A. \\,j —• No-

Congresso Mineiro-.

DE S. PAULO

A crise do transporte
de cafés

-4a representação, o sr. João de Aquinp-,1 
que aiialysou o contrato cm questão,
referindo-se principalmente á proroga-
ção at-- 1970, que considera extempo-
ranea, c inadmissível, por faltarem
ainda dz annos para a terminação do
p uso actual. Salienta o perigo_ do es-
queciniento da operadora, de não mar-
car as chamadas, .quando não houver li-

Ue 1914, foram liquiuadas por créditos
extraordinários peuidos ao Congresso,
uepois que sai da Central, c pagos pelo
governo actual.

Excepto as despezas de construcção
com o pessoal de fiscalização e estudo
o cuja importância era recebida pelo
thesoureiro da Estrada, todos os demais
pagamentos foram feitos pelo Thesouro,
após registro do Tribunal dc Contas;

iiilnit-ii.e, ha os trabalhos de duplica-

E'cos de uma discas-
são sobre arte

O SR. AYÃRRAGARAY
PROVOCA UMA

INTERPELLAÇAO NA
CÂMARA ITALIANA
O ex-ministro argentino junto ao

nosso governo, o sr. Lucas Ayarraga-
ray, teve ao chegar a Roma uma pc-
qtiena surpresa desagradável. Na sua
recepção houve uma nota dissonante
vibrada no parlamento pelo deputado
Federzoni, o ardente nacionalista quo
represe.ua um dos círculos romanos na
câmara de Monte Citorio.

Interpcllou o sr. Federzoni o gover.
uo acerca dos motivos que o tinham le-
vado a acceitar como pçrsdna grata o
sr. Ayarragaray, que, ha seis anno»
pronunciara na Câmara argentina um
dscurso, que o 6r. Federzoni conside-
rava como insultuoso á Itália e grave-
mente prejudicial ás boas relações en-
tre os dois paizes. Tratava-se da dis-
cussão de um projecto mandando com-
prar algumas miniaturas do pintor liar
liano Ncstor Leoni, e o sr. Ayarraga-
ray oppoz-se violentamente a essa com-
pra-.

Em resposta á intcrpcllação do sr.
Federzoni, o ministro Baisarelli cxpli-
cou que o caso não tinha tido .1 im-
portancia que lhe' attribuia o deputado
romano.*O-sr. Ayarragaray apenas
combatera a compra das miniaturas,
baseando-se em considerações dc ordem
esthetica e cm motivos financeiros, que
náb podiam ser encarados como uma
cfíensa á Itália. Não via portanto o
gabinete italiano razão para não rece-
ber como persona grata o ex-ministro
argentino no Rio de Janeiro.

u DIA NO'SENADO

Morre o boi.. - c Yota-se a Dro-
fogação

A sessão dc hontem careceu de lin-
portancia,

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CUl'2

Foram abatidas hqntciu no maiadourc
de 'Santa Cruz, para o consumo desta
capital; 507 rezes. 59 porcos, 21 car-
nciros e 27 vitellos.

A matança foi feita para os seguin-
tes marchantes:

Cand.do Esp. de Mello, 3 porcos,Dunsch & C, 14 rezes; Alexandre Vi-
gorito Sobrinho, 2 porcos; A. Mendes
&.C., 64 rezes c 3 carneiros; Lima S
Filhos, 31 rezes, 5 porcos e 8 vitcllasj
Francisco. V. Goulart, 64 rezes c 25

{«orcos; 
Sobreira & C, 19 rezes; Jo.ii'intenta de Abreu, 19 rezes; Oliveira

Irmãos & C, 120 rezes, 14 porcos <
vitcllas; Basil.o Tavares, 10 vilellasi

Cooperativa dos Retalhistas, 1 rez j Por
linho & C, 22 rezes; Fernandes Mo-
raes, 10 porcos; Augusto da Moita, 2I
rezes e 18 carneiros- F. P. dc Alvini

C, 38 rezes; Edgard de Azevedo
30 rezes; Norberto Hertz, 46 rezes.

Foram rejeitadas 11 i|S rezes, 2 po.
cos e 1 carneiro.

KXTlt-UPOMTO DE S. DIOGO
Vigoraram os seguintes preços:

Vacca . . . $740 a ?Soo
Porcos iÇjoo
Carneiros í?ooo
Vitcllas . . . $900 a ifooo

MATADOURO DA PENHA — .N&
matadouro da Penha foram abatida*
hontem, 18 rezes.

A "LIGA DOS
PROPRIETÁRIOS"

Ao Senado foi enviada pela " I iga
dos Proprietários" a seguinte ícp e-
sentaçâo contra o novo imposto de
exgoios :

lllms. c cxmos. srs. drs. presidem,
e mais dd. membros do Senado Fe
dcral.

A "Ligados Proprietário»" por seus
dircctorcs e mais consocios infra cissi-
gnados, vem perante vv. cxs. reti.eoen-
lar e reclamar contra o dispositivo da
emenda approvada pela Câmara dos se-
nhores deputados, inclusa no orçamento
da receita e despesa para o cxereiciu
de 1917, concebida nos termos seguin-
tes:"Projecto n. 69 C — 1916 •— da
¦Câmara dos Deputados.

Pag "7 — Emendas da commissão —
n. u."Ao mesmo art. i° — titulo "Renda
extraordinária":

Accresccnte-sc cm seguida ao n. 75,
actual. mais um numero, com a seguinte
redacção e estimativa:

76 — Taxa de saneamento da Capital
A' hora regimental, o sr. Urbano dos | Federal, cobrada pela Recebedoria 

" 
do

Santos assume a presidência e dá inicio Districto Federal medi-nie lançamento

verno goyano não tem forças, nem pos-
sibilidades para modificar a situação
que ali se creou.

Trata-se, portanto, de om facto con-
s 11 pilhado.

VISTA-SE HEM! Compro uni ter-
no na motla poi- 458 011 SOS. 11.
Vruguayaiii. 145. CASA PAUIS.

IMPRENSA CARIOCA

"A LANTERNA"
Sob a direcção do nosso cx-compa-

nheiro de redacção, deputado Costa
Rego. encetou hontem a sua vida de pu-blicidade um novo vespertino carioca:
A Lanterna.

Jornal moderno, imensamente, infor-
inativo, cheio de reportagens inter-
cssatites, com abundante serviço tele-
graphico, assim nacional como estran-
geiro, o novo vespertino carioca, diri-
gido pela proficiência e habilidade sin-
guiar do sr. Costa Rego,, ao que se
pôde denrehcndcr do seu primeiro nu-
mero. inevitavelmente resentido de pe-
quenos senões mie desaiiparocerão nas
edições subsequentes, está destinado ao
mais franco suecesso 110 no.^so meio,
amparado, nue será, necessariamente,
pelo decisivo furor publico.

A Lanterna, hontem mesmo, quina se-
puiiila eilção, demonstrou os intuitos
que animaram a sua publicidade: in-
formar, sobretudo, os lcàtorcs cariocas
de Iodos os fados que sc verificam na
fluencia do dia, quer cm o nosso naiz,
c principalmente cm a nossa captai,
quer no estrangeiro, e especialmente
nn Europa, onde se desenrola a- trágica
hecatombe bellica. dc ouc o novo órgão
carioca dá circmnsitahciadas noticias
telecrrapliicas.

1 pentes.
! o perigo que corria o sympatiiico rapaz
: conhecido e eslimadissimo em muitas

rodas síociacs do Rio — o F. S. —
mandou-úhe um lindo rosário para o
preservar do veneno das jararacas, c —

quem sabe — dc algum ináo olhado.
F, S., ictvtou occuliar o caso, que

scu companheiro ,1c tenda, indiscreto, c
tagarela, se apressou em divulgar "regularidade

Todos os dias, levado por um natural <s 
„,,„,...,,.. .,i„„"esprit.de classe", tenho mandado, o coisa, mas ir.nn alsi,

di-lo de espirito mais recente e de maior
¦si: i-èsso, Agora é a vez da Cruz Ver-
mclha :

Nesse exercício dc padioleiros, esco-
lher-ani, depois ile fortes "ncc.elcrados",
um soldado para deitar-se, fingindo o
morto. Curitrsos pcdiram-lhc a impres-
são: "Esplendido morrer" respondeu.
Espirito um tanto alijado: é da Cruz
Vermelha...

Vac-se desenvolvendo cada vez mais
a vida socia-l no acampamento';

Agora éalão abertos mais dois bote-
quins. Um ó o Assyrio : torna-se chá.
O outro, o Lamas: lotnani-se ás prover-
biaes médias com pão quente. Se con-
tinuar assim, dentro dc pouco tempo os
accessos de nostalgia que me atacam (lc
quando cm quando, irão passando aos
poucos. E quando chegar o dia de rc-
gressar ao Rio póile ser que lenha 011-
Ira vez a sensação tle deixar atraz de
mini uma coisa niuilo boa.

E, talvez, daqui a muitos aunos 05
quinze dias das manobras sejam uma
da:; melhores recordações de minha níò-
cidade. — Cavorat,

mVCÍ-_m-^SS>'»%>mmmmmmw-mm-mm-- 1 ¦ ¦ 1 . .

Cafp ftlniin — Chocolate; bonbonstwdlX U10DO finos _ rniitasi-i dc cho-
coin te, pó de Hlierinc *íí." C,.'1. r. 7 Sc*, toj.

»1» «

NAO SE IIiIiUilÀM ! Compieiii
roupas só na CASA PAUIS —
Una líriiííiiiiyana n. 145.

AS COMMISSÕES NO SENADO

DE LISBOA 

Uni grande desastre íerro-via-
rio em Portugal

Lisboa, 30 — (A. II.) — Communi-
cam de Setil que nas proximidades da-
quella estação oceorreu o descarri'a-
mento dc uni conibo!o, ficando deslrui-
(los oito vagões carregados de trigo.

No desaslrc morreu o machinisla. c
ficaram gravenicirte feridos o fogueiro
e vários conduetores.

S. Paulo, cg de outubro (Do cones-
pondcnle). 

'— Não sabemos sc não seria,
mais conveniente escrevermos "crise-de
expnnação". A praça de SãnWj,
onde já eram grandes e muito justi-
ficadas as apprehensões, acaba de ser,
informada da suspensão toial da con*
cessão que, como um favor excepeió-
nal, se mantinha, reiaiivamepte q.e.x-
porlação do café para a Hollanda. Se
bem que miiio reduzida, ultimainentc,
essa exportação estava sendo feita com

Não era R ande
coisa, mas eram algumas dezenas de mil
saccas que saiam, mensalmente, j com
destino á Hollanda, de onde erairi en-
viatlas para os paizes scandinavos e para
a Rússia.

Com a nova prohibição, ficou o nosso
mercado de ca?: reduzido nos dois en;
trepostos de Nova Yorl; e do H.ivrc.

Conta-se que os exportadores deante
(Ia perspectiva cada vez iniiis pessi-
.mista, vendo que se avoluma o slockjc
beni avaliando os colossaes prejuízos
que está produzindo a retenção do café
em Santos, têm tentado a exportação
directa de café para Rússia, mns liada
conseguiram, até agora, porquanto rião
lia, naquclle paiz, um ponp adequado
para a descarga da mercadoria.

A inabalável resolução do governo in-
glez, em não n<ttenuár as medidas tine
tomou, relativamente á exportação dç
café para ;i Suécia e Noruega, vae ag-
gravando notavelmente a situaçãc./.da
p aça dc Santos e, consequentemente! a
nossa situação econômica. Em Santos
acrcdifani ;ilgmi3 que a nossa chanccl-
laria ainda trabalha enipcnlia-lamente.
no sentido de obter da Ingiatcrrà uma

| atltinjação das providencias que julga
opporiunas, mas que lambeni cansam um

I damno cnusidcravcl aos interesses com-
, merciacs do Brasil.

A inlerdicção do mercado dc Aius*cr-
dam produziu em Santos uma iiifnres-1 são que se pódc repiiiar alarmante*.

; Como se encontre no Rio o sr. Cardoso!
1 de Almeida secretario da. Faznda do

listado, é dc crer que de viva voz e^sc
operoso funecionario superior de São
Paulo pondere ao governo federal a
gravidade da nossa situação econômica.
com relação ao embarque e exportação
tle café. . -.

Procurámos mu ir um comniissano,
chegado homem de Santos parn pas-sar
aqui os feriados da semana ouc ama-

gncãd, contribuindo deste modo par.t Ção da linha cujo credito importou em
prejudicar o assignante. com a preoc- S nn» contos. Desse credito, a pane re-
cupação que terá de não causar prejuízo fcniva ao pessoal (a principal) que
.-. ftimiínnlili montou cm cerca dc 6 mil contos, foi
d \. tJiíi 11.11111 li . ¦ > /,., • t r» . J

O sr. Victorino Monteiro, que falou entregue a lhesourana da listrada; o
denMs declarou discordar de todos os restante ficou no Thesouro para paga-
meios representativos, sendo de parecer mento de contas de material median.e
que o conuncrçio cm peso pedisse a re- registro do "tribunal dc Contas. Mas
tirada iinmediata dos apparelhos exis
ter'"s nos seus estabelecimentos.

Seguiram-se com a palavra os srs.
Serapliim Clare. dr. Taborda, que pio-
lesiiiu contra a precipiação <-om que o
Conselho Municipal está tratando desta
reforma e Viciorinò Moreira nuc sig-
geriu o alvitre dá Associação Commer-
ciai, cónjunctamente com o Centro de
Commercio e Industria, representar per-
ante o Conselho Municipal, pugnando Despesa ordinária. . . .
pela manutenção do coni-ractp actual, Despesas.de conslrucçao.
sení a menor alteração ou reforma.

F.ilrvti no- fim. o dr. Pereira Lima,
presidente da reunião, que p.o.ooz mie
a -\s--i'-iação Commercial officiasse ao
Conselho, deelaraiido-se contraria a re-
forma apresentada a pedindo _a xonsçr-
vação do actual contraio ' ' '-

alem da importância do credito espe
ciai de 8 mil contos, foram empregados
na duplicação da linha, trilhos e ac-
cesso.io.--,, dormente»; cimentos e outros
inateriaes, fornecidos pe'.o deposito da
E. F. Central no valor dc pouco me-
nos de 3 mil contos; total: menos de
11 mil cornos. Resumindo, temos, nos
5 annos:

Mil contos
. . 250

aos trabalhos. Para começar,. a casa
approva a acta da sessão anterior e os
senadores ouvem a leitura do expedi-
ente, que não interessou a ninguém.

V<!ii a hora dos discursos... E com
certas figuras de mágica, o sr. Ribeiro
Gonçalves sae do fundo de um alçapão,
para continuar a sua perlenda, inter-
rompida pelo providencial domingo, so-
bre a politica do Piauhy. Que iodas as
aceusações á actual situação politica do
seu Estado são mentirosas; que o novo
governador dc sua terra é um 11011 plus
ultra e que s. cx. pensa ter esmagado
a ca'.unmia.

'Depois de uma hora de discurso, apu-
ra-se que o velho c clássico boi do
Piauhy está morto de verdade. Porque
o oraiior não voltará á tribuna, Nem
irá mais á tribuna o sr. Abdias Neves,
seu adversário.

Ora, graças a Deus !
Na ordem do dia, o Senado approva:

feito no ministério da Viação, pela rc-
partição competente, 110 começo dc cada
semestre: cm cada predio éxgOiádOj
tendo um só apparclho, 3?ooo por mez;
dois apparelhos. 5$ooo por mez, e maij
i$ooo por mez e por apparclho que ex-
ceder, devendo .1 taxa de 3$ooo redu-
zir-se a 2$ooo, desde que o cambio se
mantenha a 14,5 d. por 1Ç000, ou aei-
ma dessa taxa durante tres mezes pelo
menos — 4.000 :ooo$ooo.

Exmos. srs. senadores da Republica.
A devastação econômica que a pretexto
orçamentário c sob a denominação de
impostos, se alastra c pretende tudo
avassalar, na capital da Republica, tem
por lemnia: "A organização systematica
da miscria geral".

No imposto projectado c approvado
pela Câmara dos srs. deputados, a que
a "Liga dos Proprietários se vem rc-
ferindo, ha, então, affronta directa ao
Direito Publico e Privado, á Justiça, á

Contas "prompio
Dujil. da linha. .'.

pagamento
120

5
II

186

linda que qualquer 
'reforma, ouc sej'a

conveniente fazer .a esse contraio, seja
.--¦¦i ramagens rcaes para os consumi-
!dores. ... .

Passando á segunda parte da ordem
do dia, sobre or, novos impostos, inclui-
dos no orçamenio mnnici.pa'., foi resol-
vido nomear uma comm.iss.S6 para es-
tudar
¦t.'i''.l ...
Carneiro, dr. Tabbrda. João Rcynaldo,
Cornelio Jardim c Pereira de Soumv

Os srs. Seraphim Clare e Cornelio
In-tüiu tra'arain depois da elaboração
dos imnosios aduaneiros ouro c o sr.
José Rainlio ila Silva Ca-neiro traiou
dcmorádanícnie dos abusos que cs'ão
sendo praticados com os.fretes de cabo-
taeem.

Os trabalhos foram encerrados, ele-
pois das ; horas, com agradecimentos da
presi-tlcncia.

Bobei*. . . todos bobem, mas só
Iip!k> bem qtiem bebo

CASCATINIIA
¦a-c-ap-a»»». -

Total.
Tudo mais que se gastou na Central

_.  foi pago pelo actual governo. Assim,
declarando verá o senhor que 386 mil contos na

Central com 45 mil na avenida somrnam
431, mil .contos -que. iüío passando pelas
miiíhas mãos, estão todavia muito longe
do milhão anuunciado.

Perguntámos, então, no dr. Frontin
a nuc aitribuiu o movei dessas aceusa-
ções.— Só nosso attribuir a questões de

o assumpto. a qual ficou consti- ordem politica e partidária.. Ainda ago
¦los srs. : losé Roinho da Silva

concedendo uni anno de licença para
tratamento da saúde a Antônio Fonseca
da Cruz; .

cm 2" discussão, a proposição da ca-
mara dos Deputados n. 67, de 1916,
concedendo um atino de licença, com
o ordenado c em prorogação, para tra-
tamento de saúde, n Paulo Levei, pra-
ticante de 1" classe da Direetoria Geral
dos Correios (com parecer favorável da
Commissão de Finanças);' 

cm 2a discussão, a proposição da Ca-
maia dos Deputados n. 6q, de 191C
que abre, pelo Ministério da Fazenda,
o credito especial de s4ifo50, para pa-

rn, o senhor viu a série de disparates I gamenio do que é devido a Joaquim
contra mim insertos no relatório do 2" ] Pereira Bernard.es ,cm virtude de sen-
delegado auxiliar. Quanto ao delegado, I tença judiciaria (com parecer favora
i tanto mais cxriaiihavel quanto esse'--' '
cavalheiro é tambcm tarefeiro da Cen-
trai.

Arregalámos olhos d'espanto:

em discussão única, a proposição da , Kazãò e aos bons costumes.
Câmara dos Deputados n. 7S. de 191C, , Comprchcndc-se c é humano que a de-
prorogando a actual sessão legislativa I niagogia de indivíduos, mais ou menos
do Congresso Nacional até o dia 3 de , gazetcii-os, ungidos e sagrados Lyeurgos
dezembro do corrente anno; I de ultima hora, pela real clemência do

em discussão única, a redacção final ' Executivo, invista de encontro ás leis
da emenda do Senado á proposição da inexoráveis da economia social; mas
Câmara dos Deputados ti. 32, de 1916,. esras, bem depressa c por si mesmas se

Tarefeiro da CentralFl
— Sem mais nem menos. Q.-eira ter

a bondade de esperar um momento;
O '!-. Frontin levantou-se trazendo-

nos pouco depois o seguinte documento
que estampamos na integra:

li. F. C. B. — Em 10 de setembro
de 1912 foi acccita pela Direetoria a
proposta de 1 desse mez e anno, do dr. | o" credito especial de 30:3:73266, para
Léon Roussouliéres,'representado pprseúj pagamento do que é devido a D. Ama-

lia de Figueiredo Baena c outros, liei-

_'d da commissão dc Finanças);
«tiero 2U discussão, a proposição da Ca-
íriara' dos Deputados n. 70,^ de 1916,
que abre, pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial dc 5 :oCt$SiS, para pa-
gamento do que é devido a d. Maria
Augusta Naylor, em virtude dc sentença
judiciaria (com parecer favorável da
commissão dc Finanças)',

em 3U discussão, a proposição da
Câmara dos.Deputados 11. 72. de 1916,
que abre, pelo ministério da Fazenda,

procurador

s là da as
Artliur- Felicíssimo, para n

I consiriicçiio, pelo systema fie tarefas,
j do trecho situado entre os küometms 31¦ e t-l do ramal dc Santa Barbara a Ita-

bira.
Fm requerimento de 18 de março de

1913. o dr. Léon Roussouliéres, alie-

deiros do ex-ministro do Supremo Tri-
bimal, dr. Carlos Augusto de Oliveira
Figueiredo, em virtude de sentença ju-
diciaria (coni parecer favorável da com-
missão dc Finanças)',

em 3" discussão, a proposição da Ca-

A ínsão dos pâros da Armada ^|£f s

AS DE HOJE

A DB JUSTIÇA 13 LEGISLAÇÃO
EM TKAUAI.llO

Reuniu-se hontem esta. coníniissão,
sob a presidência ilo sr. Epilacio Pes-
soa, que nroseguiu no estudo do pro-
jecio relativo a reforma judiciaria do
Districto Federal.

U sr. Fnilacio Pessoa, abrindo a ses-
são, declara ter ainda entendas a apre
sentar, algumas suggcridas pelo estudo
que está fazendo tio projeclo; outras
dev dns a reclamações dignas dc serem
tomadas em considerarão.

Em seguida s. ex. "assa a justificar
as seguiu.cs emendas, une foram accei-
tas pela coníniissão:

Ao art. 14 — A' nomeação ile juiz
dc direito poderão concorrer,, cinnulatt-
vãmente com os pretores, os juizes scc.
cionaes e substitutos.

Ao art. u — Em vez de quatro ca-
tegorias, (Fjjíi-se tres, passando a con-
siimir a primeira as varas criminaes.

Art. 125, parographo ;i" — Emenda
dn Câmara 11. 33) — Siipprima-se, in-l
cluindo onde convier: !

Art. As justificações, vistorias e o-o
tros exames, serão processados c julga- j
dos 110 juizo cm cuc l,verem (lc fazer 1
prova. |

An art. 135 — Incluam-se os para-
graphos i° e 3° do art. 1-7. dizendo-se
neste ulliuio: "relativos aos crimes que,
sob a sua presidência ou dos anteces-
sores na vara, houverem sido julgados
nor esse tribunal.

O paragrapho 20 do art.. 137 será
substituído peln scuinle artigo:
..'•Os juizes de direilo do cr me, pre- ^n nu,„'cr0 avull.nli).

Sldirão cada anno, sticcessivameiite c Em oliveira, Campo !5e!Io, Formiga,
por ordem de antigüidade, as sessões I lavras, Turvo, Perdões. Pilangiiy. Bello
do Tribunal do Jury". | Horizonte, Pari. Itníma, Tiradcntcs,

Ao art. 231—Uestabelcça-se a emen- pclld0, Abaeté, Dores de Tndayá, Bom
da 20 do relator, aceréscentando-se nu' success0. Ribeirão Vérme'ho. cmfim;
fim: otianto aos juizes, e pelo procura

uhã se inicia. Inicrpellamol-o sobre as
publicadas, a respeito, da; «sus-

ortoção de café pira, a
 . nos esse iinpprtanle 111-

TenJo o ministro da Marinha apre-j termediario do commercio de café; ,
sentado recentemente á apreciação do — .,\ei,o indispensável salientar a pc-
Cógresso um projecto de fusão dos qita-l ,!0Sa impressão que er-sas noticias -caiu
dros da Armada, a coníniissão 'lc Ma-1 saram em Santos, onde não deixaram 'le
rinba e Guerra (Ia Câmara dos Depu- produzir alguma surpresa. Bem -abe-
¦-¦'  "-:— - - -":" -' "' ' ' -' '- aiiorinalissinia

Foi sanecionada a reso-
lução do Congresso

O presidente da Republica sanecionou
homem a resolü.-ão legislativa ex111- 1911 Duarte, Oliveira St C. pediram

iodos os eifeitos, as ulti- desistência da transferencia feita pelo

tados solicitou a s. ex. copias das actas
das sessões em que o almirante se oc-
ciipou do assiimnlo, bem como 'o pare-
cer da commissão do nliiiii-antado e o
voto separado do contra almirante
Américo Brazilto Silvalo, pedido esse,
que acaba de ser satisfeito pelo almi-1
ranle Alexandrino de Alencar .

«m\ t <r. «. I
O dr. Manoel Paulo Filho fez bon-

tem, em nomç do prefeito, uma visita
ao dr,. 'Souza lJ.in'as. ministro interino

A asiaircbk ma Oeste
de Minas

Os roubos repetem-se dia-
riamente c da maneira

mais vergonhosa
Conforme já temos noticiado, tem

occorriclo con?laiitemcnle Krantlc mi-
mero dc roubos tio mercadorias na E. F.
Oeste de Minas. Estes se téin repetido
por tal fôrma que as casas commerciaes
da zona servida por essa via férrea,
cansadas de pedir providencias á dire-
ctoria da Oeste, vêm recorrendo á im-
prensa contra esses vergonhosos (lbusos;

A lista das casas prejudicadas já é
cnorinissímn.

Em S. loão d'El-Rcy, a Associação

mos (pie, dada a silunçâo
em que noí encontramos, não deve ha-
ver surpresas ou imprevistos. Obse-vo-
lhe, porém, que cm Santos era (yença
geral qtic não- seria nggriivada rissàj si-
Inação. Embora muito limitada, fazia-
se a exportação de café para a,;M'il'
landa c havia fundadas esperanças dé
se poder reenectar, brevemente, a 'ex-

linnação pa"a a Scandinavia c para a
RussIíi, luslamente o contrario íoi oue
se deu. Não estava absolutamente nos
iimiles das nossas previsões c' por isso
mesmo considero uma surpresa desaga-

ii'' grande o "siock" dc café cm
Santos

— Sun, senhor,
na contingência d
os adeairaiiieiitos
que se a crise de

E nós vamos ficar
suspender também

aos lavradores! 'nor-
transporte e exporta'*

ç;io finar ainda mais aegravada, Sntros
yer-se-á forçada a recusar a recebi-
mento de café do interior. . .

Foi com esse lamentável pessimismo
qne nos falo-i um commissario na hn-.a
cm que a praça de Santos recebia mais
r.n en,pc. — (.,,

.mi >im

O DIA DO PRESIDENTE
,Vs -¦ i!-' da tarde, o prcsiilenie tte

Rtnitblica. acompanhado do ininistro 'Io

Interior, do coronel Tasso bragoso,
chefe de sua casa militar, e do Chefe

guindo, para ...
mas restricções postas ás leis de
amnistia de 1S93 e 1S9S ç que está ela-
boradá da seguinte maneira:"O Congresso Nacional decreta:

Art. i° — Ficam abolidas para os
officiaes cffectivos do Exercilo c da
Armada todas as restricções postas ás j
amnistias ile 1S93 e 189S1 salvo as que |
respeitam a vencimentos ou qualquer,
outra vantagem pecuniária anterior á
data desta lei.

,\rt. _¦' — Os officiaes que forem
promovidos, em virtude desta lei, pas-
sarão a oecupar, na classificação dos
"Almanachs" dos Ministérios da Guer-1
ra e da Marinha a collocação que lhes I
calicHa se não liouves.icni sido altingi- J
dos nor aqucl'as restricções, mas con-1
stituirão uni quadro á parte que será j
nos '-'Alniíinaciis" designado pelas letras |
(.1 F, c demro do qual serão promovi-
dos sem prejuízo do quadro ordi-

lWe decrcio foi referendado pelos
ministros do Interior, Guerra e Ma-
tinha.

msthmt igP ¦»«»¦""¦

Beber. . . todos bobem, mas só
| bebe bom quem bebe

OASCATINHA
--»**íCTa*^*-S£>~JS>&-** *"' *" '"" — "*¦

gando naç poder por si so encetar o | raana uos Deputados n. 71, de 1916, ques«-yiço da construcção desse trecho, - 0|MT. pclo Ministério da Fazenda, o cre-
pediu transferencia para Duarte, OU- ji-to especial! de 20:5675130, para pa-
veira & C, transferencia essa acceita romemo u0 que ó devido a d. Cecilia
pela Direciona em 26 de maio de 1913. Toledo de Oliveira Lisboa e outros,

Em-requerimento de 6_de_outubro de her(-lcj,ros d0 ex-ministro do Supremo
Tribunal, dr. Bento Luiz de Oliveira
Lisboa, em virtude dc sentença judicia-
ria (com parecer favorável da comuns-
são de Finanças);

cm 3a discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados n. 74, de iqiC, que
abre, pelo Ministério da Justiça e Ne-
gorins Interiores, o credito de 21400$,
supplemcntar á verba 13' do art. a" do
orçamenio vigente, para. pagamento do
aluguel das salas de audiências das pre-
¦torias do Districto Federal (com pare-
cer favorável da commissão dc Finan-
ças).

E nada mais houve.

dr. Roítssoulié-es. O requerimento foi
deferido pela direetoria em 12 de no-
vembro de 1913, passando o serviço 110-
vãmente para o referido dr. Roussou-
licres.

Sp V. Ex".
positos tio

fiii* • visitai* os tle-
vendu do moveis

STÂR
terá oceasião dc verificar como
são graciosos c práticos os
seus cstylos, como 6 perfeito
o seu acabamento o como são
boas as condições do paga-
sS niciilo c preco. :S
GONÇALVES DIAS 71

UULGUAYANA 83

üffl novo livro da sra. Gilka

Instantâneos

,. , . Jo policia e ajudante de. oiticns. deixou
ilos Empresados no Commercio reuniu- ¦ ' 

|aci0 dirigindo-se a- es'aç;io Dr.
se especialmente pr.r.i. so iciinr provi- j.-,.^,',.!,, onde'visitou a Escola Prcmtt:
dencias enérgicas e cfficnzcs contra os .:tora buinze de Novembro, afim 'lc
roubos eme se registram diariamente, !.,,,.;,-':„,'.',•, exa-.-'i Lio de factos levado"!.

aos membros do mi-

N. i.i, accrcsceiitc-sc
lei 11. 2.99

Rezam-se ns seguintes, por alma de:
Iracema Fernandes Pereira, ás 9 ho-

ras, na egreja dc Santo'Affonso.
Luiz José Monteiro, ás o horas, na

egreja de S. Francisco de Paula.
Aurélio Lourenço dos Santos, ás

p i]j lioras. na egreja dc S. Francisco
de Paula.

Antônio Figueiredo de Souza, ás 9
loras, ua egreja Santo Antônio.

Dolores dc Almeida Botelho, ás o i|2
loras. na egreja dc Sant'Anna.

Sabino de Sá Giumarães Carvalho,
•s 9 horas, na egreja do Bom Jesus tle
Calvário.

Agostinho Rodrigues Fernandes, as
f horas, na egreja de N. S. du Ampa-
to, Cãscadura. ,

Maria Rodrigues Casa Nova, iis 9 lio-
ns, na egreja dá Iiiimacnlada Coração
<rua General Câmara).

Olga Lopes Malchcr Serzcdelk), as

dor gera! quanto
nisterio publico."

Ao art. i.i5 —
entre parcnthesis •
1915 (Lfliocinin).

N. ;j, idem: lei ...
artigo; 13, ij. 15 c 17.

Resolveu ainda a coiiimissãp apresen.
tar uma emenda autorizando o poder
executivo a modificar o formulário dos
tábelliães, no sentido de simpl!fical-o.

Finalmente, o sr. Fnilacio Pessoa

-."', de 190-1.

declara haver recebido certas reclama-
ções contra a emenda qne modifica a
organização da Corte de
Os reclamantes', além

cm Iodas as localidades servidas pela
Oeste de Minas, o commercio reclama
uma medida salvadora dos seus in-
tc-esses lesados.

0 i E'. pois, unia situação que não poje
continuar.

A Oeste dc Minas precisa de uma
autoridade enérgica que a moralize.

Urge. antes ile Indo. a abertura d.C
um inquérito para a descoberta ('ns cri-
ininosos e conseqüente punição dns mie
s,- aproveitam tio;; cargos que oecupam

via férrea para a pratica ile a.-los

vol-

nessa
previstos e punidos pe'o Código.

O ministro da Viação tem o dever
lc Appéllação. I de attender ao clamor do commercio

de outras consi- lesado em tão graves proporções.
deraCõès que
vavam que c
Câmaras n'10
ecrativos, poi:
ras reun th:

s. ex. reproduziu, obscr*-
; actuacs presidentes das
são juizes puramente de-
que trabalham nas cama-
oue estas alliviadas ago.

• i|» horas, na Candelária.

ra dos embargos contra decisões de
aggravos. assim como das sentenças dos
prttorcs, se acham em condições dc
julgar com celeridade as questões dc
fallencias. como piopoz a Associação
Commercial.

Terminada a exposição. ?. cx, raani-
feslou desejo de ouvir sobre esle ponto
a opinião ila commissão, a qual sem
discrepância, se manifestou pela manu-
tenção da emenda ji approvada,

O regresso do general

aõ seu conhecimento; Podemos assegu-
ruir que não foi desagradável a impres;
são recebida por s. ex. nessa visita.

De regresso, esteve s. cx. alguns 1110-
mentos em .palácio, para de novo sair
e visitar as obras do novo edifício tia
Faculdade Uc 'Me:!i-ina e também
Caminho Acrco tio Pão tle Assucãr,
tando ás 7 c co da noite.

O chefe de Estado foi ainda procit-
rádo: pelo ministro Souza Dantas, q-ie
agradeceu a vifiia que lhe mandara fa-
-cr por -motivo do nccidenle de que
foi viotima; o dr. Licinio Cardosb. cre
lambeni agradeceu a s. ex. ter-se feito
.representar no festival realizado cm be-
neficio do Instituto Hnhncnianiaiio; o
marechal Bernardino Porman. e com-
•ncmlítilor Cai cia Seabra. do Acro Club
Brasileiro, qne o convidaram para as-
sistir hoje á festa de aviação cue rea-
lizam no Campo dos Affonsos em
honra aos drs. Affonso Camargo c
iFclirpe Schmidt.

Em nome de s. ex. o capitão-tenen-
te Alvim Pessoa visitou o. dr. Caído-
so de Almeida, secretario das Finanças
do Estado de São 'Paulo, anui rerem-' bontem. e o caipitão Carlos Ei-

no embarque <lo dr.
que seguiu -para o

ESTADO DO RIO

O resgate das apólices do em*
prestímo popular fluminense

O governo do.
hoje o resgate

Eslado tio Rio inicia
.le mais 2.124 apólices

¦lo Empréstimo lVuilar.
O Empréstimo Popular çra de

20.000 tonoSnoo. tendo o Estado resga-
tado já 4.930 contos de réis.

Ao começo da ractual administração
estas apólices, que são de lonjooo. ju-
ros de 4 o!o. estavam cotadas a ;o$noo.
Na prim"ir,i quinzena deste mez cilas
foram vendidas a 90S000.

As apólices tle 500S00Ò, juro dc 6 o'o,
que estavam a 400S000 se elevaram .1
435?ooo. .

Até hontem o governo unha pago de
juros da divida fundada interna, j.ioi I
contos e de apólices sorteadas goó con- )
los dc réis. comprehendidas nestas im-
portancias as somnias de juros c de
sorteios que encontrou cm atrazo

"São Lourénço" Cigarres po-

Do editor Joaquim Werneck recebe-
mos a seguinte cana:"Tenho a subida honra de conimuni-
car a v. ex. q-.ie se acha uo prelo, de
onde sairá no fim do corrente mez,
mais uma obra da notável poetiza bra-
sileira — Gi ka da Costa Machado."A Revelação dos Perfumes" — o
novo trabalho da consagrada autora do"Cryslacs partidos", vem, apenas, rc-
affirmar o seu talento applaudido pela
critica abalizada c independente»

O liiu'o da referida obra synthctiza
o thema de uni estudo inlcre.isatite, de
fina psychologia, e o-ule se distingue
a fôrma iiieraria airavez de um eslylo
claro e fluente.

A illustre bcMctrista, interpretando a —
"alma dos perfumes", tem oppoituni- çiii
dade de anajysar c commentar diversos I
autores nàcionaes e estrangeiros, nas

i suas melhores composições de poesia c
I prosa."A Revelação dos Perfumes" será

confeccionada em papel dé primeira
quaidade, sob formato R—i|S, tendo
tuna encantadora illuslráção, em tricô-
mia — desenho do pintor Miguel Cap-
plonch."

1 1*1111 '*!¦ *B> I-' Li '" ¦

chegado
Regressou hontem a esta c.i.nital o

general Caries Augusto de Campos,
cx-inspcctór da 6* região miFlar. ' ra3 representou-o

S. ex. nue veiu de S. Paulo pelo. Alcântara Bacello
trem de luxo, íoi recebido na ^cit da ]í£tado de Minas. . .
Central pelos rcnrcsentantc3 das altas, Hoje s. cx. assistira, a tarde, às
autoridades do Exercito, por amigos e 'experiências ' de-¦ turfa brasileira r.a
narcntci i Companhia Americana de AsphaltOS c

O general Campos após os cumpri-! á noile recebera, em audiência solenne,
mentos. dirigiu-se para a residência de o novo m.ni.-.tro do' Drugu.j, sr Ma-

- ¦ cl;dc nocl Bernaiuez,. que tara apresentaçãoscu filho, o dr. .Carlos Campos,
se acha hospedado.. Ide as cre.-ciic.aes..

pulares de fiimol
Rio Novo, para *no réis. com valiosos
brindes. — LOPES SA' & C.

 ma B

litmi Cafó. Ctiociilnte (• Boiiibons
 Só no MOINHO DE OUUO.

O Estado do Rio e a exportação
de couros

.tConuntinicam-tios:"O governo do Estado do Rio resol-
vcu que a pauta ile couros para a co
branca de impostos de exportação, se fi
zesse de accordo com as
matadouro de Santa C

FAZENDA PllVLIOA

O projecto de reforma da
reparti ção

O dr. Didimo da Veiga Filho, pro-
curador geral da Fazenda Publica, pre-'tende entregar dentro cm breves dias :io

'ministro cia Fazenda o projecto que or-
jganizou e relativo á reforma de sua rc-
1 partição.

Tanto quanto conseguimo.; saber na
¦ remodelação por que vae passar aquella

nulas 110 importante dependência do Thesouro
impelindo Nacional serão creados mais dois cargos

assi-.n que possa prevalecer o arbítrio dc official bem como para elles serão
da arrecadação ou a parcialidade dos nomeados os bacharéis Francisco Sá Fi-
interessados. lho official tle gabinete tio sr. Paridiâ

Nesta semana a paula dc couros é dc Calogeras e Antônio Varges, cícripturá-
i?ooo\ .- 1 rio do Tliesouro»

no Monroe
Dr. Antônio Scmcão dos Santos Leal,

Deputado federai pcia Parahyba cm varias
íegisiaturas, chegou, quando dominava o
¦jietrccismo mui-poderoso a política nacio*
nal, a secretario da Mesa da Câmara. E
foi um sccrc&rio clieio de vchemencias c
energias, mal disfarçadas sob o scu trato
sympalliico e ihsinuántc.

Na Parahyba, dava as cartas, também,
politicamente, atravez da acção politico-rc-
ligiosa da reverendo monsenhor Walfredo
Leal...

Foi triunipbo. Foi mais: chegou a ser
paclii.

Um dia, porím, a patativa parahybana
cantou de gallo c, desde então, o reveren-
do raonscnlior Walfredo — alicerce basi.
lar do prestigio c da forca da lealdade na
Píirahyba — nunca -mais di?sc missa, nem
ccnccdcu inditigcncias, na política do Ks-
tado.

O tm.igo secretario da Câmara paesou
a curtir afflicçõcs, co:n os pi^os todos
airapalhados pelo pessoa! que se guindou

parece que de vez — ás altas posí*
officiaes da Parahyba. \l debilita-se,

a olhos vistos, o nosso phoiographado.
Dcbilita-sc de mágoa-» c dc esperanças.

Mágoas do sr. Camillo dc Hollanda, que
ile não levou a sério o namoro oííereci-
do : csperciiças fh sr. lvpitacio, que *po-
deria ainda ensaiar uma mazurka de op-
*r!ONÍmacão.

Intimamente, porém, o illustre dcp;:-
tatio ainda que essas esperanças r."io terão
nunca realização. Mas tem-nas. F. por-
que as tem, essim, clieio dc mágoas do sr.
'Chico Ca::ul!o — a pessoa que ora sub-
cpmrr.anda a Parahyba *— debilita-se c. de-
bilitando.se, empallidece. !¦/ uni horror!

A perspectiva justifica, mais iirprc-sio-
nantes presentimentos cm relação ao nos-
so photographado... I»ihi, a pressa com
que c apanhamos, com a nossa objccÜva.

As tendências todas desses f.iCos são,
na verdade, para tornar o sympatlitco depu-
tido diapliano. fazei o uma sombra ape-
tas, únperceptiv-el ú pellicula pliotògra-
j'bVa... I", nessas condições, não feria
ipossivdl fixar-Mie uma só das linhas do
Eca perfil, nem surprehctididò no Monroe,
ouíí tile m-J.i rapidamente se odclgaça,
r.í-m na ninis pcrlgnsa das ruas cariocas,
o.-dc o ülusíre Jycurgo reside.,» —
PU3IC-AM.VI'.8,

incumbirão de fazer justiça.
Comprchendeu-se mesmo a fúria des-

ses demagogos iconoclastas da capital,
que a pretexto de attingir os riços com
impostos absurdos — o scu fim c a
espcctnculosa plataforma eleitoral com
que embalam o sonho fagueiro do ciei-
ter: "nada pagar mas votar — e carr
regar de impostos: aos outros,, que tè-
íiliam ou possuam alguma coisa e se
encarreguem l«or isso de prover a to-
das as necessidades publicas.

Bella a posição do desoecupado que
inesperadamente ipassa a gerir e a ad-
ministrar os bens dos outros !

Mas se tudo isso é comprehcnsivcl,
por ser humano, não é comprehcnsivcl
que num collegio de homens dc respon-
sabilidades, como é a Câmara do»
Deputados cm sua grande maioria, pu-
desse a voz e o esforço de dcmolidor
conseguir a approvação de um lal dis-
positivo, que naturalmente cassou des-
apercebido pela eircumstancia oceasio-
nal e o afogadilho de momento, sem
que maior reflexão se pudesse fazer
sobre o deliberado l

iExamineniol-0:
De Direito — 'Pelo art. 17, n. »,

da lei 884, dc i° de outubro dc 1836,
se estabelece taxativamente a autoriza-
ção do serviço geral dc esgotos, "con-
tanto que as. despesas resultantes do
contrato recaiam sebiiciifc nos propric-
tarios que se approveiiarcm dc tal ser-
viço. Ora, hoje, e ipara que melhor se
conformasse o espirilo e a letra da
Constituição da Republica, na dis-
criminação dc competências dos pode-
res da União e dos Estados (c o Dis-
tricto Federal é Estado); para que as-
sim os preceitos dos artigos 7, g e 10
da 'Constituição da Republica ficassem
na pratica, de plena conformidade en-
tre si na capital da Republica, foi ipcla
União cedida c transferida a renda e
cobrança do imposto relativo ao servi-
ço geral de esgotos á Prefeitura, qtte
dc faclo o cobra na razão de 2 o|o so-
bre o valor locativo e conjuntamente
com o imposto predial; c a Prefeitura
em troca e compensação disso cedeu,
por sua vez e transferiu á União a
renda c cobrança do imposto de indus-
irias-c ppofissücs, uo Districto Federal,
que imporia approximadamcntc cm
4.oco :ooo?(ioo.

¦Este é o estado dc facto e as rela-
ções dc direilo, 110 caso cm questão,
entre os governos da Uhião e o Dis-
tricto Federal.

Assim e por este contrato, solenne
ou não, mais ajustado, executado e
existente de lia muito tempo por am-
bas as partes contratantes, pôde tuna
dcllas, a União, hoje, ex-propria atttori-
tale, vir nllcral-o, gravando, repetindo
oü cobrando, cm seu próprio beneficio
e sob um outro titulo, como o seja o
de "taxa dc saneamento" o mesmo im-
posto cuja renda e cobrança já foi ce-
dida c transferida á Prefeitura? Xão;
nem a Constituição o permitte na lc-
tra do art. 7".

Permittir tr>I seria permittir a satt-
cção da fraude á fé dos contratos,

Seria perniiltir a incidência de dois
impostos sobre o mesmb effeito. De
facto, sc só 110 proprietário a quem
aproveita tal serviço, o serviço geral de
esgotos, é que deve recair a despesa
resultante do contrato (lei 8S4 citada,
art. 1), como pretender que o propric-
tario pague de novo, 011 que outrem
ou oulros (inquilinos) paguem lambem
o mesmo serviço geral de esgotos, eis
que sem oecupar o vaso ou apparclho
a ninguém aproveita o serviço; sem
oecupar o vaso ninguém poderá fazer
uso nem ter o gozo do uiesiiiissiaio ser-
viço geral de esgoios?

Depois, posto mesmo dn lado o es-
trago, ao direito publico e privado quevem no bojo da heresia inclinada no.
orçamento, basta considerar que, e isto
é até de direilo natural, o accessorio
segue a sorte do principal — ca razão
conumun enxerga que não pódc haver
esgoto sem appar.elho ou vasa, como
não pôde haver casas sem portas, ja-
ncllas c telhados: como não pôde haver
rua sem viação, estrada sem trafego,
povo sem cidadãos, 011 lei sem funda-
mentos de Justiça.

Hís ahi, cxmos, srs, embaixadores
dos Estados, o que vem a ser essa rea-
lidade, o projecto do novíssimo imposto
creado c lançado dc surpresa e trai-
çociramente contra a propriedade no
Districto Federal, e que a "Liga dos
Proprietários" entende por bem com-
bater a golpes de razão c recorrer,
como recorre, a vv. cex. paia que
não o Icixcm passar á saneção c o-
expurguem do orçamento, r.ao so pelas
razões aqui sttccintamentc. adduzidns,
1:01110 por outros mais niotiv05.de or-
dem econômica, jurídica e social, qtt<
nos esclarecidos espíritos de vv. cex,
por certo oceorrerão.

mm\y_>^t3^4>^Êmm

Sociedade B, de Direito íito
nacional

Ko salão da Bibiiothcca Nacional
rc.ine-sc hoje, ás 4 l|'s horas.da larde,
a Sociedade Brasileira de Direito ln-
terriaciona!, para votação dos pareceres
referentes íi tÈcses sobre: o divorcio,!
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UM PROBLEMA SERIO

0 regimen florestal no Brasil e a
opinião do senador -Abdias

IAs causas permanentes dade-
l vastaeSo das mattas

1.375 arvores abatidas diari-
mente em S. Paulo

OS "DESCUIDISTAS"

DOIS DELLES NAS
GARRAS DA POLICIA

Tivemos hontem uma iiiteressa_tjss_-
jna palestra com o illustre senador
Abdias Neves sobre o regimen florestal
no Brasil. Homem de Icli.is, erudito c
¦bem orientado, o joven representante
<lo Piauhy proporcioiiou-1103 não su
uma 1'caúscric" "brilhante, conto infor-
inações das mais preciosas sobre o
Kratndc problema 'a fltie s. ex. se dcdi-
va presentemente, ile mãos dadas com o
.Ir. José Màrianno l''ilho, director do
Morto Florestal desta cidade c porven-
flnrá o "leader" da benemérita campa-
iiiiit pelo refazimento das nossas mat-
1aa. Dos <l»° •interessam direclamçntç
d.s nossas condições existonciacs de no-
io agrícola cm luta percnne com o pite-
oiomenó mctcorolo.treo das seccas, que,
onde não sc deflagra espontâneo, c
vlirirauo pela nossa inctiria mima aliso-
üiita inconsciencia; nenhum assumpto
micrcce mais os nossos cuidados.

•Mas deixemos que o sr. Abdias -tome

a palavra: .-•- Mão lhe posso dar ttm resumo do
mr-tt trabalho sobre o projectò que d;s-
liüe quanto á creação do serviço flores-
lil no Brasil. Não o tenho presente.
1'osso, entretanto, «.spòr-lhe as ideas
«uias desse estudo. ,

lia mitito combato, na \ imprensa <io
riiuihy, a pertinácia criminosa c -incoii-

srii-nte íoni que sc prepara o deserto
entre nós. O facho dos incêndios,
litcatíòs sob a justificação, de orccoticci-
(os absurdos, a lavoura "arclu-cxtcnsi-
•va". as derrubadas nas iivargens o nas-
«entes dos rios, o desenvolvimento da
industria da hulha verde, ~ causas
permanentes da desntidnçao tio solo,

• .l-tcrminam: o depauperamento das lon-
.1rs, a diminuição assustadora do vo.u-
mie d'aRiia dos rios, a< formação das
correntes Horrenciacs. a diminuição das
chuvas a •appròxiniaçHO dos períodos
.vclicos das seccas. Um dispositivo do

Coili ,ó pune as ''queimas r'« -crime c
,le aeção publicai mas o dispositivo .pp-
mel ficou letra morta o aquele delicio
«mtrou para a ordem normal dos íacios
j'liVmiliiidó3 pelos costumes, lv o que e
«uai. alarmante é que. tanto o criado:,
-totíiò o lavrador, esião convencidos, da
utilidade iha "queimas". .Representam.
a seu vêr, um meio barato o siniples; le
i.tlubncf.o f ttm Processo carnipatiud.i
«J,. indiscutível cificac.a.

«Al:ús aocrcscciitoú logo. nem sçni-
fu-e o incêndio é propositado: i muitas

. c-cb casual — propaga-se das quei-
mus de roças, queimas ; que se fazem
«as horas ardentes do dia, quando mais
violentamente sopra o vento abrazadpr
do verão...

(Falei-lhe em cultura "arclii-cxlcnsi-

va" l'oi o dr. l/io Zelinlcr quem as-
fim lhe chamou. 'Rcfcrc-sc ao costume
«le se lavrarem grandes extensões dc
«ue só se aproveita, afinal, uma parte
ticqucr.a. O matuto está convencido
..ue u teria fica estéril depois da .pri-
meira collicila. Abandona, por isso, as

transformadas em matto vc-
c imiUtp.il;

Dahi, uni

—
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na Jtumidáde absoluta e 'chuva do ar,
na direcção das correntes atmosplieri-
cas, na hygiene c na salubridade íutbli-
cas. Marliguac cm a exposição de mo-
tivos do Código florestal francez. (1S2/)
escreve, mesmo, que "Ia destroction dis
forets cts souvent devenue, pour 'les pays
qui en furou, frappés une ventablc ca-
laniitó et tine cause prochaine dc deca-
dence et de rttinc".

Conte Grand Çhamps,, Uuffault Ja-
cqitot 'Réynard; llcnry, dos quaes tran-
screvo paginas cm o meu trabalho, cor-
rotoram essa affirniação com cxetii."™
insophismaveis. O assumpto e, pois,
uma gravidade impressionante, -n as

^:,--''''v--/''-'--- ;''•¦¦¦¦¦'•'*' \",''-"'":% 
'¦''¦'¦ '¦;.' 
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['fy^t/i-.í^^mmjD ____!____'*

O semior 'Abdias

acontece cm o nordeste: aproximaram-
se os períodos cyclicos das seccas e a
zona da região semi-árida avançou ru-

tia Parnahyba j os rios do Amazonas
am; acontece o mesmo ao I ama-

de-

roças
llio (eàa-pcrà, eapoeiroes),
ca-as, devastando a tnatta
iilunometio de observação corrente --
:, diminuição das chuvas, o avanço do
raio do acção dás seceas.. o esgotamento
ile mananciacs, a diminuição do volume
«1'nKtia dos rios, etc., etc.

Para inc não alongar, veja o que I na

zona
111 o
SCCCíiiu 1 «w....»«-— -_- _i .
hyba, ao ltapicuru' c ao S. Francisco:
E não pouco contribuc iparaisso a
vaslação das mattas marginaes trau-
sformadas cm combustível das linhas
dc navegação a vapor...

¦Calou-se iim instante c continuou:
— Não avalia a extensão que tem

tomado o commercio da lenha. N-itm
discurso, cm 1912, dizia o engenheiro
Ary tKotitcucllé, á câmara legislativa
do Rio, que, nesse ivstado, dez. mil <pes-
soas se eiiwregavam na industria da
hulha verde. 'Por affirniação sua, essa
industria .representa para o listado uma
renda de perto de 3.000 contos. Em
São Paulo, o consumo actual é calcula-
do intui milhão de metros cúbicos de
lenha, por anno, ou seja 2.750 metros
cúbicos 'por dia o que, .por sua vez
representa, a derrubada quotidiana de
1.375 arvores. 'Estes algarismos nos
são 

'fornecidos 
pelos drs. Alberto Sar-

mento c João .Pedro Cardoso — o pri-
meiro, membro da commissão especial
que estudou o projectò na Câmara; o
segundo, director da commissão geo-
graphica. e geológica de São Paulo.
Ora', o que acontece cm São Paulo c
110 .Rio, acontece nos demais Estados
— maximé depois da alta de .100 oio 110
preço do carvão.

Exposto isso, recordo-lhe uma obscr-
vàçfio de Storc : atfirma que uma ar-
vore .transpira, pouco mais, ou menos,
50.000 IHros d'iigua p'or mez. .ornado
isso para termo de comparação calcule-
sc o que representa o dcsbaslc de 1.371
arvores por'dia, 110 descquilibriq; .lo rc-
ginien dns signas em o llrasil. 1 or que
esquecer ? As arvores, pela evaporação
pela transpiração, pela clitoròyaporiza:
ção exercem imniediata influencia no rc-
ginien das águas, r.a temperatura ilo ar,

temperatura c evaporação do solo

rotoram essa afíirmação com exemplos'- - ""is, dc
assii.i

o consideraram os povos mais cultos
sondo, nas medidas _ elle referentes, ca-
piosa a fonte da legislação estrangeira.
Recordo, .ia França, edito de f> de ag.
1600 (portam réglemcnt generaj pour H's
caiix et les forèts), Cod. florestal de
1S27, leis de 2 ab. 1872, ao ag. 1881,
4 ab. 1S82, 19 março 1R81, 3» dez.
1807, 28 março 1S99, 10 fev. 1900, 20
julho inesmo anno, 24 março 1901; na
Suissa .'.ei íeder. dc 24 in_rç_.;.t_ 76, mo-
dificada cm 1S79. 1 HqS ; na Bélgica, alem
do Cod. flor., decs., .enes 20 dez 1S54,
25 janeiro '1872, diz na Polônia, lei 31
dez. 1875; na Rússia av. do cone. app.
pelo Czar er.i 4 abril 18S8; na Pntssta.
lei de 6 dc julho 1875. 'na Hungria, lei
dc 11 junho 1870; na Itália, lei dc 20
junho 0877: na Romania, lei,de 24 de
junho de 18S1; cm a Noruega In uc
20 dc julho de 1893. Cito as leis
iiue considero de mais importância.

O Brasil vae, então, ao encontro de
tuna necessidade urgente ? pergunta-
mos,

Temos no Brasil, disso s. cx., um
fetichismo interessante pela extensão
do direito de propriedade. A privada e
inviolável. Que lhe parece?

Não nos manifestámos.
—- Não deve ser. Direitos exercitam-

sc parallelamente. Deve-se conciliar o
exercicio individual dos direitos, com as
exigências d<i interesse colleetivo. Fora,
portanto, ubsurdo, pretender que nos
fosse licito exercitar um diveiio qual-
quer em detrimento da communhão.
Assim, a garantia constitucional deve
sei- encarada não por um critério absp-
luto, mas por um critério relativo 11»
exigências o conveniências da collocti-
.idade. Aliás, restricções. e violentas,
já fez á propriedade privada a lei de 0
de janeiro de 1915 sobre minas...

Mas, perguntámos, com relação ao
pròjccto, que nos diz v. ex. ? Cor.res-
ponde ás nossas necessidades?

Penso que é bastante lacunoso.
Poi organizado em 1_.11 por uma com-
missão-nomeada pelo então nnnistro da
Agricultura, dr. Pedro dc lolctlo. Rc;
sente-se da .precipitação com que foi
feito.

Não .procurou mõdifical-o?
_ iVpresciilci emendas. Entendo que

n níbjecto vale somente como ensaio.
Traça unhas geraes, que podem inspi-

p-ra breve: medidas mais cííiciea-
Nisso colb.bore.rci em a; sessão

iV.!.': lá, vejamos o que e pes-
1 obter cias providencias dc agora,

lemorara-sc. Despcilimo-
ü.s agradecendo as inforinaçücs conse-
guidas! V. aqui as divulgamos.

JViií. Vantttrino

;Ha, no liio, uma classe de ladrões
que a policia baptiza de "descuidistas".
O termo é applicado porque, taes Iara-
pios se aproveitam do descuido de um
commerciante para exercer tranquilla-
•mente a profissão. Ainda agora dois
delles, refinados patifes que se cxlr-
biani na Avenida como moços bonitos
forani presos c estão sendo processados
no 3" districto.

Como agiam? Muito Ktr:ilesmcnlc.
Entravam numa caraisari*- •.:•_ ciem-r

Ujbi contrabando que*
.1 deu que falar

A SENTENÇA PROFE-
à FERIDA PELO
INSPECTOR PAULA

.. .., E SILVA
Em principio de agosto ultimo, con-

forme noticiámos, por denuncia de um
empregado do armazem do Cáes do
Porbp, o conferente da Alfândega Lin-
dolpho Câmara, em exercício no anna-
zcm.,'16 daquelle •Cáes, descobriu que
tentavam tirar, pela sua ponto', quatro
caixas com mercadorias dc alta taxa,
como Se contivessent toalhas _de algo-
dão.' Aquelle funecionario «vitou, po-
rém, niais esse assalto ao nosso itão !e-
sado fisco.

Levado o facto ao conhecimento do
sr. Paula c Silva, s. s. determinou
logo a abertura de um inquérito, do
fjual encarregou o chefe interino d.. 2*
secção, Antônio Eduardo Lcnnhoff de
Brito.

.Concluído esse c entregue ao inspe-
elor, s. s. hontem, depois de -esludal-o,

1 lavrou a sua sentença.
.Como cm todos os processos identi-

cos, b sr. Paula e Silva começa a sua
sentença relatando o apurado minticio-
samente pelo inquérito, por onde se ve-
rifica que o aneio empregado para a
fraude foi, como já «m noticias ante-
riores dissemos, um conluio entre o
empregado da Alfândega dc confiança
do conferente Lindolpho, c o despa-
chanlé da mercadoria.

Eis como o inspector concluo:"A' vista do exposto:
Considerando provado o dólo c a ma

fé. coia que se. houve o despachante
geral Vietor Cordeiro, no intuito de
que tivessem saidaos quatro volumes
que depois sc, verificou conterem mer-
cadorias cuja. diffcrcnça de direitos se

^ O FOOTBALL EM FOCO N ¦¦«¦¦¦.'.¦ ¦'

cobobsso | educação jsica A

,Hà

eleva a m,ais de sete contos dc réis;
.Considerando egualmente provado que

1 Teftuliano Francisco 'Moreira, que sçr-
I vi.í de ajudante do conferente dr. I.in-
! dolnbf, Câmara, se havia conluiado com

,y_______-M__-_MMB
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nurico oilv\-
appro-pio. Todo risonlio o caixeiro se

xitnava:
— Que deseja?
E multo a medo, como que ignorante

dos nossos hábitos, uni delles dizia:
.— Desejava ver as gravatas...
As caixas cmpileiravam-se sobre o

balcão c o freguez sa retirava, com-
prando unia de menor preço.

Mas, quando o gajo saia, contadas
hs gravatas, lá faltavam duas, tres a ás
vezes niais.

E tantas fizeram os dois patifes que
o caso chegou ao conhecimento da po-
licia que os prendeu. Chamam-se Paulo
Vctiturino e Enrico Lisboa, cujos retra-
tos publicamos acima.

«?*» »¦*¦
Comprei

o comprarei
Moveis fi prostaçn.s ^ ms

na (1..SA MAKTINS Q /
mi A DA CAIlIOCA w "

¦ 1 ¦ » i

rar,
tes.
próxima,
sivel

A palestra

MAIiA DK 1ÍESPOST.IS
Su. J. 1'. At.viis, — -Eslá, sim. Só

para cima é que fica

1 ção da fraude;
I Considerando que o despachante Jor-

•ge Dantas de Brito, lambem intervindo
ne.le processo, faltou á verdade sem o

i menor rebuço, nem sequer algo allegoii
em sua defesa c deixou de apresentar
o seu livro de despachos, dcsobedcccn-
do assim á ordem dada por esta repar-
tieão.

, -Considerando o mais que do.i autos
consta c especi.lmentc do relatório
apresentado pelo sr. chefe interino da
segunda secção. Anionio Eduardo Lçn-
.nhoíf e Brito, que deu perfeito c cabal
desempenho ás diligencias dc qtte o m-
cumbira esla Inspectoria:
Resolvo: >
Dcmiltir o despachante geral \ii.w

Cordeiro, a bem do serviço publico, fi-
cn.n_.-lhe vedada a entrada nesla re-
partição e suas dependências;

Demitlir egualmente o_ despachante
geral lorge Dantas de Brito:

Confirmar .1 exoneração a bem ; do
serviço publico, do auxiliar dc cscripta
Tci-iíuliano Francisco Moreira.

Lavrem-se portarias, dando-se conlie-
cimento i Compagíiiu du Port."

A mercadoria contida nas caixas que
¦iam saindo constava do tecidos dc se-
da, roupa, feita de seda, f.ores artifi-
cia cs, etc. ,

O. empregado do Cáes que. fugindo a
'ioinar parte na fraude, a denunciou ao
.rihferente Câmara nor intermédio do
fiel do armazém, Francisco B?.ltba*.ar
da Silveira, .foi elogiado c gralificailp
pela Compagnie du Port.
____,. _w » u» *t-

O sr... Peruando AsrMfo

Nota-se na actualidade como que o
despertar das'energias latentes do povo
brasileiro. As linhas de trio, o volun-
tariado, o cnrliiisiastíiò pelos sports,
são disso a prova flagrante e anima-
dora. .... _-_

O problema da educação cívica nao
podia ficar esquecido.

Como desse inomeiifoso assumpto ja
sc tenha oecupado o acadêmico rer-
uando Azevedo — que está concluindo
o seu curso na Faculdade de Direito de
Bello Horizonte — lendo já publicado
vários compêndios sobre a importante
matéria, resolvemos ouvil-o.

Fernando Azevedo tem dedicado ao
estudo da educação physica da moci-
dade os seus ntomcnlos de lazer, quando
lhe permitlcm as folgar, da cadeira de
i.itm mio nrnféssá com maestria no

do 45 annos
isento.

A SITUAÇÃO EM
MATTO GROSSO

0 general Barbedo e o 52 de Ca-
dores chegaram a

Corumbá
Segundo conimnnicações recebidas ne-

1o minislro tia Cuerra, o general Bar-
liedo o o ',2" .halallião d.: caçadores de-
via.n .ler èiieg.-.Jo honlein a Corumbá,
iio.i. haviam partiJo antc-hontcin dc
Campo firáiiilc-i

AS 1,J;1;HõI.S FaSTADUAKS
ADIADAS

Citwbã, 30 — (A. A.) —"9 governo
<lo listado nenhuma comníiimcaçfiò of-
ficiiil teve sobre o accordão do Supremo
Tribunal Keleral, concedendo "habpas-
.•i.riiii.s" aos cx-deputados, sob o funda- I
tnciito Ja exislcncin do nmlivo.

A imprensa local apenas publicou tele-
.graar.nas, transmitliüos dessa capital,
-..Ve a discussão ilo "habeas-corpus"

impetrado Pelo dr. Paulo de Lacerda,
dos quaes se deprçhcnde não haver o
miesmo .tribunal tomado conhecimento
das renuncias dos referidos deputados,
poi- iiãa ter sido provada a cpacção,
aicr.i ter sido cila. (ittanJo existisse,
im rciila por auloridadc.

Posteriormente, a propósito da reila-
«.ão rio accordão, foram itransinittid-ns
¦núlr.13 noticias, sobre os protçslps le-
víiillados pelo.- niiiiislros Pedro Lessa e
Sebastião Lacerda, porque não estava a
r_fc:-idá..redacção de cecordo com o

:'.Ó governo do listado; firmado na re-
nuhcia dos deputados, as quaes lhe fo-
.um 6ffic!alnicnle coiumiiuioadas pelo. J'

da Câmara, e não tendo tido
do Supremo

sen-
agás

Sortes e mais sortes
Em 27 do corrente

60502
13:0Of»*O0O

PAGOHONTEM

HONTEM4t.eoeo
16 ooo$ooo

EM EXPOSIÇÃO
Na Casa lie Mobilier.á rua Chile, 31,

o que lia de bello em moveis. Preços
típicos. Condições íaciliuias de paga-
nicnlb'.

<!¦!> '*¦¦

Veinlitlos 110 balcrio da tella casa S0M1O DE OUUO

Sabbado, 4 Oc novcúibro 1 OO:OO0í. 00(>^
Km 23 do dezembro l.OOOOOOÍfOOO

Habilltac-vos noata J^q SOIlflO ÚG 0lll*O

Matril. AVEHt-A M BMKCO^ 
^ mnm ,

OSCAR & COMP-

ARTIGOS PARA FINADOS I«A BONINA" I
T. C. 1977--R. 7 de Setonibro-ll í

¦EM. TORNO DO VOTO

A'MARGEM DA GUERRA

As refeições suopleinen-
tares as creanças belgas

OS DESESPERADOS
UM - ENGENHEIRO

AMERICANO VARA A
CABEÇA COM UMA

BALA

secretario
iiciihutiia coninittnicaçiio
Tribunal Federai; providenciou
•tido dc serem preenchidas a
i-.iifftitcs na .Assembléa.

líivlrelãnio. 
'o 

poveriio.;acabando d
ter infoimãçücs niais positivas sobre o.-,\
¦lermos do tiltiino accordão do Supremo
T-riliitiial I''cdev"ab resolveu "ao procedei
a eleição mareada para hoje. ^^ 

A TURFA DA BOCAIM,
ri presidente 1I1 RébuÚica 'assistirá

*c'je.--Vi3-:5 horas da |.?raç, 
as exi.cnen-

¦{„ oue vão ser realizadas na hai...ç.i
tMneri-ah.a
''::,í ';" V!^s.haí{ò7á:rua-ViSeoiide

„l.«iiii 3".l.I. para eó.nbustãp da. itirfa «m

T,;, exíraida das imnortantes .la/.id.i. «a

Serra ila llocaina. listado d. E10.

A "MUdlelown _ Cars
tem ei seu escriiPlorio no 4'
nredio u. io. da Avenida
i-o, edificio da casa Guiiile.

AS MANOBRAS MILITARES
O combate final de acção

dupla
O _ciicr.il Cidiiua Bezouro, comman-

<!..nte da 3" divisão, _ctuãl„ie"n._ jciii
manobras, confércheiou hontem coni o
titular da pasta da Guerra sobre ¦ as-
sttniptos que se piendeni aos exercícios
da tropa e tambem sobre o combate íi-
n_l, ficando combinado que as nirtío-
liras terminem 110 dia S do «ncz proxi-
1110. com o combate do acção dupla.

Assistirá a essa manobra o presiden-
le dá Republica, que marcará a hora de
sua pirtiila.

S. Kx. irá e:n trem especial.
t-JI.V RBÍK ESKXTAÇ.\0

foi mandado apreseníar á 6" brisa-
da o capitão Achylics Mariauo dc Aze-
vedo.
O GKXKRAIi GA1ÍIXO REZÒURÒ

XÓS ACAMPAMENTOS

O general Gabinò Bezouro, ácontpa-
nhado de r.iu e?f.Jo-maior, Visitará ho-
j;: os acampanicnlos do 1" de ^iiKenha-
ria. 1" regimenío de artilheria," 55" c
56" batalhões de caçadores.

OS T1IEMAS HONTEM DESEN-
VOLVIDOS

As bríítadas dcscnrolvcratri liõnlcin
o,s scjíniiites lilicniits:

A 5a dc infanteria pvoscRirtt no des-
envolvimento do thema anterior — V*tn
(lòstácaménlo iiiiniiíío (figurado) ataca
as forças nue ali se acham.

Trabalho a execiitr.r: Defesa das ;io-
sições eiilriiiclieiradas; coiura-ata.nie.
Marcha nocttirna para nitídança d.
inação."

Xa. 4" brijjada de cavallaria fo.
envolvido o sc_iiinlu thema:

'.'.Ueconhccinionto do terreno para
servir de base a escolha do novo local
para estacionar a brisada."

Ka C" brisad.. onde estão os volun-
foi este o theina dos

O alistamento eleitoral e o mi-
nisterio ila Guerra

Aos chefes .<]as repartições e estabe-
Iccihientos suborilinariõs ao ministério
da Gtiêrrai .expediu o general Caetano
ds Faria, titular desta pasta, a seguinte
circular:

V " Declaro-vos, para os fins. conveni-
entes, que permitio por Ires dias, conse-
ctiiivos ou não, inscrevcrcm-SB no alis-
táine.iuo eleitoral os funecionarios ei-
vis ò operários das repartições e estabe-
lociníentbs deste ministério que quize-
rem cffectuar essa insciipção, devendo
oües justificar as falias que por esse
motivo derem, mediante a apresentação
do respectivo titulo dc eleitor. "

l'MA CIRCUi/Alt HO SR. TAVA-
KES DE IARA

O minislro da Viação dirigiu a se-
èuiiiíè, circular aos chefes de todas as
repartições dependentes do seu minisle-
lio: .," Ficacs Eiútorisailo a providenciar no
sentido de serem dispensados do ponto,
nos dias f.u que isso sc ítzcr necessa-
rio, os funecionarios, diaristas . ope-
rarios da repartição a vosso cargo uik
quiserem concorrer ao alislamento ç'.cr
toral qne ora se procede nesla capital,
cab.--nd.-v05 zelar pela boa pratica des;a
medida, de modo que sejam evitados os
abusos e os differentcs serviços não
soffr.ant perturbação uo seu regular
fuucciouameiito. "

si-

des-

lanes cariocas,

'•'.Tliciiia de acção utiplá

O .'.'!)•! ,'í-;ií Giimoiis

I-OKM1CIDA PASCHOAIi ~- O
r-aior amigo' da lavoura: encontra-se
,.„ todas ns casas de primeira orilcni
«l.:sta capital * de todos os Estado..

ÕS SORTEIOS DA "A
MUNDIAL"

S.'i a presidenciii do dr. Antônio Fe-
/emon Gonçalves Torres, servindo tle
fieeréíários 03 srs. coronel Alfredo hli;
niai-io de Carvalho e Martins Costa, foi
ri-3'iüa'tlq ante-hontem o sorteio das
iipoliçcs de seguros <le vida, .-elido cüe
í.cio crhndchichtc concorrido.'' Foram sorteadas as sCEUintes apoli-
Siccs: na classe dc 10 toot.Sooo, com a
ítuantia dc =30$. a dc 11. lao, porten-

¦> Rcncral Caetano Manoel de
Albütinerque: na classe de

com a impórlancia clc nii.jr..
i.í3, do dr. Luiz Van liryeivi
ile ?o:oooS, com a quantia dc

A Agttl-
telc_raiii-L.mSrcs, 30 - (A- n'>. ~

cia Kciiter recebeu o sc.iiiflte
mn de líoma ... „-,,,!"O rapa diridu uma caria após pi..»
a. cardeal Cibbons, arcebispo de L.iH--
more, rccommendando aos fieis norte-
americanos que -apoiem çalorosamen 

1

O projectò que lhes foi submeUido pela
conimissão de soccbr.rt. .americana ua
litlítica para fornecer refeiçues supp.c-
mentares ás creanças belgas.

(J Papa descreve a .terrível situação
cm que se encontram.-as creanças be.'-

_as c diz que, para evitar que cilas fl?
sássem fome e viessem a contrair a
licrcnlòse, o taehitismo. ou ç.utras 1110-
lestias resullaiiics da iiisuffi.cicncia aa
nlimeitóação, já elle; mesmo enviou. .1

dc dez mil naiic-i, lamentando

i- tina bala de
ao sen lãüo.

cm todos 05
çndn mili-

saber detalhes do

batalhão;

des-

Com>.iny
andar do

Kio Bran-
Ao lado

linha tambem escriptorio o.sr. Albert
Wilhird IChcslcr, engenheiro norte-
americano, representante da .American
and Brazilián lEngcnccring Çompapy .
com séllc em Curilyba, no 1'atana, e
encarregado da "lirazil iRáilway...

'Homem dc ncRoeioa. o sr. yhciiícr
desenvolvia grande aciividade, jias ul-
timainente os empregados da -.Vhii.ilc-
<o\vii" começaram' :t notar nclle 11:11
certo abatimento, que dia a dia mais, ---¦ -...-,.
se acccntiinva c íj-.te hontem teve o sett | duração, Jrc., üm

trágico desfecho. O engenheiro compa-
fcçeii cedo ao escriptorio, '!"". cm or-
dem os seus papeis, escrever, algumas
canas c _c.-,-;.is se retirou.

Como se demorasse, algucai se Iem-
breu dc proc;iral-o.

Foi então qne se descobriu o doloroso
qu.-.-lro: o engenheiro morto np.-AV. Ç„
com o craneo varado p.
pistola Colt, ciKor.1 rada
lisle facto ecoou lo_ó
andares do iiredio. ccmparcec
tá genle que queria saber je .
snicidio. A policia do 1" districto foi
avisada c «oimtircccii ao local, tez
photonraphar o -cadáver na posição em
que o encontrou o em scçuiila remo-
vcii-o para o üecrbtcrío;

•Mos bolsos do suicida foram encon-
Irados alguns objeclos de ;cjiieno va:
lor c unia carta 'Por elle c llercçada ^
c-.-.o-a e concebida nestes erenos: acampamento "TuBs voliiiititrips .1 '- " deputados Álvaro de Carvalho,'- -¦ -' ar Vergueiro,

Dr. Doméque K',;^_f'!!S
e operações. Quitáitdá 11 — A's .1 lis. 1.1

FINADOS

tu-

este
quantia
não pode mandai- ut:

I m m».r-tm

fente
íária e
50:00b$,
a de 11.
sia clafS Ue

do sr. Anionio

íoi servida fatia
rt:o.|.5, a de n... 5-3
I,oncs Cardoso Filho.

Terminado o .orlei;
íitesa de doces.

Com esse sorteio, que mais uma vez
indica as condições de prosperidade?
, ,-.i que se encontra a conceituada Çom-
uahhin, os prêmios cm sorteios .distri;
Sjuidòs pela 

"A Mundial" attingiram a

íiuantia de Ri. <lli :347?500.

TALHARINS, ,..
frescos
0111 ovos,

dlarfo
C."

gcutíroí

Só XA CASA 1'ORXÜGVESB .101'.'
Rua Assembléa, 40 — -. 1»o se en-

contra manteiga fres:a mineira supe-
rior; kilo, 3^oo- ^^_

GASA ALVIM
Agencia dc Loterias
rngamenío inimediaio

Rua il» Assciiiplea 9»
Teleph.. 56S3. <-¦

n ~Z

\ 2" ritlVrORIA CHIMINAXj
O ininisüo Uo inti-iior ync dar-lhe

nova iiistalla.ao
O ministro <!o Tnlerbr declarou,l-\, , , (v-ij. Ae Appellaçaopresidente da *-onc u» •>. ,

Districto Federal «que P
Fazenda cedeu pai
preloriá crimina lo
que fimer-
.ação do
ra 11. S.

1.0 escri-
litlòelido a-, pieiieiidi....

'fjvlleii. Amo-te, queriila. .Penso que
seja esla a única sáida, ,\\ illard. Beija
os meninos c perdoa-me'_. .

.EsLa -carta estava escnpt.i cm inglez
c por cila se depreltende qu.i algum map
negocio tenha sido causa do treslquca-
do" acto do infeliz engenheiro.

.0 cônsul americano
ptorio dc VVillnrd,
vários oíiípéiSt ,

•O engenheiro Albert Willaril era -ca-

sado, IcdntiilTO .1» iijúios 'de (:!Jadc-
tólcéra na cidade de^Nalwo de W.l-
niinglon, .ístado «lc Dclawarc, na Ame-
rica do Norte. iA sua morte 101 com-
municádá á familia. por tçlegrninina, cx-
pedido pelo cônsul americano, .que am-
para a espo.

ÍQ seu e:
manhã.
__. . — ><*K«t»H-

No ;o" grupo ile artilheria foi
envolvido este thcnú: "O, 2ti> grupo
ocampadó na fazenda de Monte Ale;
g-re, 

'recebe 
ordem para tomar posição

uo marro dá Arvore Seçça.. afim de
combater duas baíerias inimigas, instai;
ladas cm um morro ao sul du v ilia
Militar".

O AD1MDO VUOKXTIXO
..CAMPAUA'

Vttcntiendo a uma solicitação <lo mi-
•íi-M-o do Kxtcrior. o general Faria per-
mittht que o addido argeiflino assista
aos exercicio. da. divisão cm manobras,
pondo á sua disposição o 1° tenente l-.u-
clydcs de Figueiredo.

OS VOIAXTAniOS l'.\ri,(STAS
«Seguiram bontem para Dcbdóroi pdo

•--ai^la.-. 7 tia horas, afim de visitar opaiilis-

fiveços vazoavris
1) 

* 
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latim, que professa «0111 maestria
tjviunasio Mineiro.

Gentilmente, a pedido nosso, o sr.
Fernando Azevedo forneceu-nos sobre o
que pensa do football as linhas que se
seguem: ,. ,, , „.

Üs applausos prodipausados, ailas com
toda a justiça, aos brilhantes defensores
do sport inglez, por oceasião de. ser de-
batida na Academia dc Medicina sua
utilidade"; quando applicado ás creanças,
não devemos rcgatcal-os •tambem a quem
levou o problema até aquclla illustrada
corporação .cientifica, abrindo praça a
discussões sempre proíicuacs sobre os
palpitamos assumptos dc educação phy-
sica; . , , .

.Francamente, foi uni exemplo c foi
um symptoma; magnífico exemplo,
.-.bordando estas questões; que já esta-
vam ;i desafiar a attenção de nossa
classe medica, e que uma exótica op-
paiilliageiu de chauvinismo ridículo
aperreava em .pedagogias de importação.
Um svniptoma feliz, porque, com o au-
rorecer, entre os médicos, destes estu-
dos sobre cdiicnção physica, se desen-
rugam «ossos horizontes pedagógicos,
ainda toldados pelo elhpirismo e pela
rotina 11a maior parte de nossas cs-
colas. , .

Sente-se nestas polemicas um sopro
de vida neva; de!inca-se a cores fortes
as .perspectivas de uma época próxima,
em que acabem estes assumptos por
empolgar de vez a attenção valiosa.dos
médicos, cujo concurso 110 ramo biolo-
gico sempre considerei indispensável
contingente para a scluçã» dos magnos
problemas da educação physica. escolar.
Ivslãt) elles em elemento próprio; desta
classe é que pôde c deve irradiar luz
para estes torneios de cuia solução pra-
tina pende o futuro dé nosso paiz, nu-
blado peios perigos que nos ameaçam.
Formar a mocidade de hoje, é refor-
mar a de amanhã: F. a educação.phy-
sica é hvp.iene, e hygiene é medicina,
c'otifórriie"já ensinava Tissic, cujo zelo
doutrinário chegava a ponto dc .exigir
110 professor desta matena nao somente
tini pedagogo, mas nm medico, pela sim-
pies razão de que " só quem as conhece
perfeitamente, poderá sem perigo fazer
funecidnar as molas do mecanismo Im-
mano". Razão capital, c de uma «7.1-
dencia, que não pode escapar a mais
acccr.íuada myopia intcllectual e que
não pede nie'ça-8 á própria luz men-
dianá. ,

•Mas perguntá-nio o que penso do
"football", sc faz ounão mal as cre-
ancas ? A pergunta não deixa de ser
complexa c oor isto .mesmo capciosa.
Tenho que, formulada como ca:á, indu-
ziria a erro a quem respondesse calhe-
goHcamente pela affirmativa, 011 optas-
s'c -pela negativa, sem resliicçOes,

iO "foolball" não .propriamente jogo
para creanças (dc 7 a 11 annos), ái
quaes conviria <!e preferencia prceil-
cber ás 5 ou d lioras, que .prescreve a
tabeliã de Axcl Key, com os móvi.mcn-
los irregulares, isto é, iião regidos por"um .plano obrigatorinnietile systeniatiza-
do, 0.-1 chamados fogos livres, instineti-
vos <; g.osseiros, norteados apenas pela
vigilância, como já escrevi ''sem outros
limites mais ..oe as balisas dó capricho
infnnitil; no seu cxotisiiio tão àppar.htc-

ri,l„,„B ....! íiieilte desregrado, quanlo benéfico para
coras, covn_uçMf i[s(0 110 tjoiniilia das escolas, deixan-
(áyriis o caclie-1 ..]().5C. claro está, ás creanças, que 110
poís avVistlfiÓS â j teii-ipò reservado ao jogo livre qtiizes-
-T\S\ HICXIZ' 2r-in dedicar-se a.j sport, o direito pie-- — aüÊawaummwmWanmmwaatmmmmmWm

no de improvisarem seus "teams" para
esle jogo, quebrado, na rigidez estra-
tegica de sua tçchnica comiilicada pela
própria "inattenção" "esta válvula de
segurança", que, como se expressa Wa-
gner, í a Uefesa natural contra o amea-
ço da fadiga.

Assim, pois, confesso qtte não posso
achar razões para levar-se sçientifica-
mente o enthusiasmo pelo 

' football
a ponto dc se por sobre a cabeça a re-
sposta de üm dos reitores de lycctts,
ipte, respondendo a tuna cnquêtc (V.
Rapports-.Congrcsso educação de Pa-
ris) avançou ser "o iogo bretão por tal
maneira completo que torna inútil qual-
quer outro c.ni lyccus, como o nosso".

Ora, no próprio systema naturalista
dc tieorges Ilcbcrt, o grande director-
tcchnico de exercícios dn marinha fran-
ccza, observa-se que os esportes (c
portanto o "football" constituem com
os jogos c trabalhos .inanuacs a parle"complementar" do methodo, prece-
dendo-lhe a parte "essencial" compôs-
ta dos oito exercieios, que caracterizam
o systema, c a "preparatória", em que
tem logar exercícios com effcitos dis-
criniirihlJos sobre differentcs partes do
organismo.

E' muito, pois, querer erigir o "foot
bali" cm systema dc educação physica;
c isto o digo, cm que pese á respeita-
vel opinião dos que cm entrevistas qui-
zcratii reservar para este esporte a im-
portancia. exclusivista, que sc nega
mesmo aos esportes cm conjunto. Qui-
zessemos este jogo intenso e demais
cerebral para creanças, applicado como
systema, em dias dc aula ou cm tem-
po escolar, cm que a fortes exercícios
physicos sc aluassem esforços intellc-
ctuacs enérgicos, e veríamos as desvan-
tagens, que acarretaria, até que o tre-
namento conseguisse operar, por meio
da passagem do consciente em sub-
consciente, como diria Le 'Bon, a tran-
sformnção de certos actos deste jogo,
a principio algo difficcis e determinai!-
tes de cansaço cerebral, cm aclos me-
dullares ou facilitados pelo automatis-
mo reflexo.

Isto sob o ponto de vista de educa-
ção physica e social: quanto no desen-
volvimento do".ootball"nas associações
respectivas, não ha restricções a fazer,
desde que seja praticado depois <lo ne-
cessario training, c aoautelados os jo-
gadores com íi hygiene apropriada da
alimentação, repouso anterior, c dc ou-
trás praticas de molde a impedirem no
jogo a ccclosão da fadiga pathologica
ou estafa.

. O jogo bretão, sobre o scu admirável
fim moralizado*, drenando para o caiu-
po au grand air a nossa mocidade, que
de outra fôrma se estagnaria noscafés
e -nas casas de diversões, exerce pre-
cipuo papel physiologico c pôde tlesciii-
jicnhar importantíssima funeção dc or-
thopedia moral, transformando a abulia,
chi que se desvigora c anonymiza a
nossa mocidade, em caracteres de valor,
iniciativa, força de vontade, c promo-
vendo, por exemplo, a rapidez de per-
cepeão visual na medição de distancias
c a riroihntidão de raciocínio na organi-
zarão prompta e immcdiata execução de
planos de ataque c dc defesa.

E' um dever applaudir o incremento
do foolball, é um dever suscitar o cn-
ihusiasmo po'a educarão physica, tal
como, para citar uma só, é praticada
na Associação ÇhHstã de Moços; c seus
effcitos benrficos não sc . fariam cs-
perar, 15' o "rumo ao sport-', "ninio ao
campo", c quando porventura raiasse
este enthusiasmo no excesso, .teríamos
a eonsolar-nos dc termos contribuído
pára pequenos males que dahi. adviriam,
o lermos evitado outro maior: esta
letliargia que já anesthesiava a no:.?a
mocidade, predispondo-a a todas as
dègchercscencias...

Fala-se. agora cm defesa nacional.
Dc pleno accordo, Mas não seria mais
curial e lógica a propaganda pela edu-
cação physica, du modo a obter-se de-
pois para o exercito uma juventude
robusta cm que a bclleza das fôrmas
e o traço de vigor physico lembrassem
a mocidade hcUenicn dos èphébos ou
a pujante mocidade platina? ü problema
da defesa nacional é corollario do sc-
giindo. Assim se considerou em toda
a parle. Exemplo.: a Inglaterra. O mais
é querer pôr o carro adeanle dos bois,

fazer pedagogia à oiitrance. Forque,

l SIM !Sá5 ferfeitos

Sociedade Nacional de
Agricultura

NA' SESSÃcTdF. HOJE
SERÃO DISCUTI-' (DOS IMPORTANTES

ASSUMPTOS
Realiza-se hoje, ás .1 lioras, na sédc

da .Sociedade Nacional dc Agricultura,
a reunião semanal de sua direciona.

Além dc uni interessante expediente,
que provocará, como sempre acontece,
discussões muito opportunas n proveito-
sas, serão ali levadas, segundo estamos
informados, communkaçõcs alimentes
aos diversos problemas agrícolas.

l.csalta dentre cilas ai do dr. Miguel
Calmou, que se prende ao ^'.creado do
algodão. S. cx. falará da excellente si-
tuação cm que ora se encontra o me_r-
cado dessa preciosa malvacea, situação .
es?a já prevista c ar.minciada em uma
dáquellas reuniões semanaes, referindo-
se á diminuição das safras nos princi-
¦pr.es paizes pi-üduelores, durante os
annos de 1914 a 191., dc cujo decres-
cimo resultou sensível falta tlessa mate-
ria prima, delcrminando esse facto «uni
alta «lc preços nunca vista-. Ao mesmo
tempo, nota, s. cx. que o consumo'dessa
fibra augmehtòit sensivelmente no initn-
do inteiro, c. considerando que a pro-
ducção da safra aotual não compensa o
"déficit" verificado, aem cm futuro
próximo, concilie que, taes factos, são
prognósticos muito favoráveis para os
nossos pròdttõlófcs. sendo dc esperar
que, com deei.ião e firmeza, aproveite-
-mos a oceasião que offcrcce no Brasil
ensejo de bem collocar essa rendosa In-
du.trifi, que já possue 1.soo.000 fusos
c sustenta milhares dc operários. -S. ex.
alludirá lambem á possibilidade que se
nos apresenta dc, como os Estados uni-
dos, exportarmos, dentro cm breve,
ítocidos, ao envés do que .fazemos.' isto
é, dc mandarmos o nosso produclo cm
bruto, sendo certo que isso se verifica-
rá. principalmente, se «os dirigirmos
pfcferenlbméntc aos mercados sul-amc-
ricanos. O conferencista traíara .tam-
.bem dos sub-produetos do algodão c do
scu aproveitamento racional.

Outro ítssunipto que merc:; especial
menção ú o que. mais uma vez, pre-
Ócctipará a directoria da Sociedade: -
éxtiiicção das formigas satt'vas._

Assim é que o dr. Facheco I.çaO, Hi-'
reclor do .Iardim Botânico * daquella
instituição, apresentará, cm nome 011
commissão da qual í relator, os restil-
tados dos estudos a que procedeu sobre
o apparelho cxlitictor de sauva /. i»er-
neek, subhiettido ao exame da. Soncda-
de pelo seu inventor. •

TOSSE? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dcp,: Drogí -Pacheco — Andradas. .|_

Os moradores da Penliae a)
Leopoldina

u

Uma conunissão dc moradores ds
¦Fenha, acompanhada do deputado li-
rágibe procurou, hontem, o ministro da
Viação, para solicitar de s. cx. os seus
bons officios junto á Leopoldina Kail-
v.av, para ser restabelecida uma parada
entre as estações da Fenha e Del Cas-

õ tazer pcuagogia ti oitlraticc. forque, gi^ir
jiois, a illustre Academia de Medicina prt„+_« rniilinc f a<ísaltou
não toma a iniciativa de promover o COtltra TOUOOS e aSSailOb
1" Congresso Brasileiro de Educação DETECTOU EI.ECTR1C0
l.iystca? I Invenção recentemente approváda peln

Fica lançada a idéa... . I Club de Engenharia, vende-se cm pc-
"Vivemos tristemente' neste paiz Íris- j imCnas prestações no edifício do Jornal

te", exclamava ainda ha pouco o prof. 1 (/0 Commercio, 1" andar, sala 14, dai
Miguel Pereira cm sua luminosa oração:j }a ;\s 4. ~- VOLCHAN & PALMA.
dc conceitos tão profundos c cxacto.s *•
como lapidar a fôrma. Não concordei,
porém, com um adjectivo; sim, um j
adjectivo... Vivemos tristemente, é
verdade, mas não mim paiz Iristç, pela
sua natureza, a não ser que o illustre
professor quizesso referir-se ao jiaiz
elhnologico, o não ao paiz geogra-
pliicol...

A verdade indiscutível de Lamaitine:
"Oú soufit le ciei, 1'líominc est tente
do sourir aussi", ofícrece entre nós
um flagrante'contraste: sorri o céo,
veste-se. de galas a natureza, e vivemos
tristemente num paiz alegre... A razão
deve estar cm nossa decadência physica.
O riso, o riso-ídegria, o ri.so-expansibi-
lidadoi.catnnoncz.i, é a flor.cm que se
dcsãbVoeha a robustez .physica.•A fraqueza é 11:11 ciimc... c é tam-
bem a decadência tlo"riso — do riso
sadio, que é íiilio da força.

XO CllXTKO PAKAXAKNSE

límá reeopção ao «Ir. Affonso •
Camargo

Em homenagem ao dr. Affonso C.i-
margo, presidente do Paraná, que veiu
n esta capital ássignar o accordo sobre
a questão dc limites com o Estado de
Santa Catharina, o Centro Paranaense
offcrècc cm sua sédc, á rua da Assem-
bica, 11, iof>, um-chá c recepção, ama-
niiã, ás 4 horas da tarde^
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NU THEATRO MUNICIPAL

O grande iuteresse que vem des-
pertando a !esta da A. M. B.

sas, o.-
Prudente de -Moraes, L )
Palmeira Hippcv e lliiino de .-indrada.

Eíii companhia do general Lmo Ka-
--  os recebe

Continuam com grande actividade os
nrn'pr_rat.ivos c ensaios -pura o er.pccta-
c:-lo da Associação da ..Mulher llrasilc-
ra que em breves (lias se realizara no
Theatro IMunicipal. Já houve quem cha-
ínasse á recita Ua A. 'M. '11. a recita
dos consagrados. De farto, a ..cademia , í1j.s|mS|m« INC
iVraiiecza está representada 110 .pro-1 V^w!"-_'_. n?Ac
grninma por I-idnioii-.l Kos'and c Jean
UielK-iin: a Academia .Brasileira por
Coeiiio Nctto e Medeiros e Albuqtiei'-
nue a Sociedade dos Homens de I.c-
tri í pelo scit hresidente'; o Instituto

MOVEIS A PRESTAÇÕES

i S. JOSÉ' 72
- M. GOMES DE ANDRADE
ImawajamummWmWmmmmmW

V?cioiíàl <le iM.usica, pelo scu director.''biz-sc 
que ha ainda dois acadêmicos

111 progranima, mas esses dois ligados
•i raprcaculáção -do ".Domino 'Negro ,
que í um densa niyslcrio.

¦\ "lilectra" será, cnecialmente, um
cspcctiiculõ de pura e dispendiosa arte.
•\ pártiüíra será regida pelo seu emi-
iieiUC autor. Albcilo ..Vcpoinueeno terá
sob- a sua batuta a grande orchestra
dos concertos syfitplionícos. A -parle

ordeni-

LE7.AS — N"ová padre-
Alfaiataria dc i*

CASA CARNAVAI^ DE VENISE.
ÒUVIIJOK ;.;ii

ü.S' VIGARISTAS

mos e seu estado-maior, que 03 ¦eeebç- j ;|] gc_. (icsu^pchhadn poi- alumnos
ram á estação, visitaram dCiUame.i.i. >. ícp íise i-val o ri o. Coelho Nctto dirigi-
todas as barracas. . ! ^ „ -,_v|0 cstlielica da rópiesentação.

t>i rapazes, que se. mostravam mu.-1 f) sc-enD:j0 ;. I;0V,_ 0 de um effeito

filhos do suicida.
iiterro terá logar hoje, pela

è ESGOTOS EM FRÍBURGO
A ÍS,S'SS"£'^^3O:

>
ms para a.
»s c:n Pnburgo, 1
som a instituição
juella cidade fluminente

1Ç0 es decretado
<ía Prefeitura na-

ao
do

Ministério da
o serviço da 2

.-diíicio nnnexo em
011011 a repartição de ^iseah-

o de Janeiro, a sua Ssequei-

Hygienlo Rainproof
(Capas impcrnicavcis

sem borracha) • lr.;pecia-
íidade da "Casa Ir.gleza"

UV.V OUVIDOrí 131

r.1-,11- j
to bem dispomos; mamíssiat-sni n scu '

".lliiistá.mò e sitistnção !>•--a maneira
ido tr.i.aoos.

a bar-
sendo~OClT

tem sul• 
gentil por qu .' Os cscurstoDistas almoçaram
raça do general I.ino ,;Kamos,'andados pelo coronel Eduardo
tes. Agradeceu o deputado: Álvaro tl<=
Carvalho, tiraram mais cs deputados
Palmeira Hippcr c Bneiio de Andrade,
além dc ví.rios officiacs.

Por ultimo, fez uso ila palavra o vo-
Piuiario sr Túlio de Mesquita 1'i'ho..' 

..indo o fopaslo. foram assistir as
cvoluçHes e c:.creieios de metro h'ado-
,-,* (.-.-..,'i-..:.dos :>íb'.s voluntários, bem, _

seguida

inala: en;
gela Vargas encarnará a iii;
dc ".Èleclra", declamando

senliora Au-
iig.tra trágica

de ".Èleclra". declamanuo os versos
traduzidos pelo presidente da Sarcidda-
.le dos Homens dc Letras.

\ representação do acto do balcão
do" Cyrano de Bergcrae vae dar-hòs cn-
sejò 

'de 
ouvir pela primena :

scehü os versos admiráveis da
c*-ão do d/. Carlos d\ytc:arrero.

Oitánto á peça "O Domino Negro
sabemos que ella dá logar a um
de mascaras cm scena, onde

costumes luxuosíssimos.
Mcá é, realmente interessante, de¦¦- grande

ez cm
irad.:-

baile
cxhibi-

impressionados, retiraram em s.eguiua., ,. ;nier"vir na roprcsenlaçiip grano:
de regresso, scr.I" acompaiihados até n »"r,n,cr0 _c senhoritas e rapazes da so
cilavâri-mcla cífie.inlid,.de voluntários..", I'cieilnUe, dansnndo .mascarados.
VültNEClME-NTO 1>U CAliM. j ^0„\as informados de que. a scena sli

í\:

lieiiosito: rua '*" :\ls__l!_±____Í
,T-f—'" "** **''Associação 

Brasileira do
Piiüirniaecuticos

Rcalizar-sê-á hoje a terceira sessão

scictUiíka desia A^ucinçao.

XA CAIXA líCOXO.ilCA

iiiqitltlação amigável tle caileriictas
ministro da Êazcnda approvou o

_o conselho ;-. iministrativo via
Eciníomici. desia capital, pelo" 

a aoccítação da li.iui-
dação áiiiigavcl proposta por José Lei-
io (- outros, pes-uidores da. e.ü.rn-;:!

di- .)* se-.ie. Cujo saldo 101
T.e levantado, resolveu íi-

adido que tal proposta não
litiaUliif: jjroceuiuieiUo

<j
neto
Caixa
qual, ralifieando

aos couros em maxorras
Tendo surgido duvidas sobre o ..vare-

jo de carnes verdes çm bao Diogo.
fr.ra o tibastccinicnto de alguns coi.ios

! A'--4.?, gnarnição, ene actttalmcntc se
I acham em manobras nus subiirbios,- çn-

tct.llciám-se c.::n o dr. Paulmo \\\e>
neck, director dc hygicaé municipal,
Jgims miei'. militares.

O dr
dilo des

Wcrncck, acquicscçndo aa

h. 32S.1
criminosa
cc.ss.i ente:
prejudicaria

que ia
ver.'.;

cs diclliãicontri. - ....'•as fir-ia* fáisifi.catüs
[ue ;*tco:.iK'Cc

dire
am i este

. ' nad;
,.lrl

ei: lentes, combinou com o
„Jo.r do Entreposto medidas

iliiçvi! o abas;ec;:'iien'.o de carne
.os corpos.
conseqüência desia rc

dc llvgictlO, foi re
„ção do
ádò um

ara o
,i3 lv

varejo
em man

:-Xa;\

torrados de la-
de Attbussòn.

mes-
U'l'

:l l.i

Dominó Xegn." será . decorada co
riiòvèis taipeçanas e objocios de ..rle
lc grande' valor. Tudo será authenlico

e precioso; Os tapetes sao do Oriente.
¦\s' poltronas c os safa
rieçariás Je ilcativa rs .
Os iiiui.iros tias paredes serão w
tres Kunca se terá visto no Pio uma
cer\ !>-"a com senielhanlc esplendor.

!•' ;lc espectaculo, que cerlamçntc li-
-*•',..emoriivel nos fasios elegantes

i.nal vae ter como remate uma
•\csviio: "le souper du «o-

Xofr".',' onde veremos nos seus
:.l^ ivaies dc bailado TUSSO,

oi! coíombina, persa, Luiz XV, ete.,

i scniioriuhas e as rapaze.i
r?o parle no "hai mas me
áiinó Negro".

d.. Munic
ceia no
mino

fl.C.lC qne
do

toma-
Do-

Caiu com 2:200$ por sele
pacotes

Quiz o Manoel Martins Mendes, .to-
no': de unia casa do pasto da rua Dom
Manoel, ser esperto demais c apezar
das noiieias quasi diárias que os jor-
nacs dão sobre ccntr.a do. vigário caiu
elle ao mais còmnjum delles.

O caso estourou na policia a princi-
pio como sendo Mendes uni falsário,
mas tudo se explicou, quando, passado
o susío, o hoteleiro resolveu contar o
caso tal qual se passou.

Martins Mendes foi procurado par
tres desconhecidos que lhe propuzéráih
a venda de partida ile notas falsas,
magnificámente impressas, pela quantia
de _:;oo?ooo. O negocio era bom, c o
nosso heroc não relutou, cni accei-
tal-o, porque pensou logo muna gran-
dc fortuna. E combinou com elles a
entrega do dinheiro hoiiteni, ás :t horas
.ia tarde, á rua, do Senado. O Mendes
levou os c: :;ooSooo c recebeu cm troca
uma malela. Ao nbril-a divisou logo
sete pacotes. Examinou u:n: tinha ca-
peado uma nota dc icSooo o o resfan-
le eram tiras de pape! que Iludiam per-
fèiunicritè. O Mendes cstrillõti. -Surgiu

mn indivíduo, que se dizia guarda civil
e que deu voz de prisão aos indivi-
duos, um dos quaes vibrou no bole-
leiro uma forte pancada no braço ái-
reito. desnorteando-o. Poi quando sur-
giit uai agente, que vendo o Mendes
tonto, com aquclla maleta aberta, os-
tentando "pacotes" de/dinheiro, pren-
deu-o, suppondo-0 um falsário.

Na poiicia tudo sc explicou com » a
ampla conCissão «Ia victima. Türa J'lu-
ilido, penitenciava-sc. A scena fòr.-.
bem representada e :.:é um guarda ír.n-
tasiarain os vigaristas, leia descri.çlo
de uni dcíi.-s, suptiõe a policia tratar-
se de José Francisco de Assis, que está
sendo procurado

NA ESCOLA DRAMÁTICA

A conferência do dr.
Fernando Magalhães

sobre o "instineto"
- lícalizou-se hontem; ás .) horas da
tarde, na Kseola l)i-:im'ica,%ol> a presi-
dencia do dr. Coelho Xetto e na. pre-
sença de cscoihid.-.. e numerosa a.sslstcn-
cia, a conferência mensal dos profesíq-
i:çs da mesma Kseola, cecupando a Iii-
btuià o cathcdvalico de iihysióldgia das
paixões, dr. Fernando de Magalhães;
que disscrtõti, por longo tempo e br:-
lhan-tcmeliie sobro o thema "O instiu-
elo", sendo muilo applattdido ao ter-
minar.

O assumpló, por sua natureza muito
delicado e principalmente por haver no
auditório grande numero de senhor:..-,
foi desenvolvido, com muita finurii c
tactp, sem prejuízo dos seus pontos
esscuciács.

 m» <m «. te.
»R. REGO MONTEIRO. Mols. des ;c-

niioraa c dus uihoí. 7 cc Sctcialiiu Pi.
(J JU!)

Canellas de osso
Co:npra-se grande quantidade, oífer»

is á caixa dn Correio n
 m» m ot*-1

A POMICULTÜRA NO ESTADO
ÜO FIO

O governo do listado Jo P-io de Ja-
neiro mandará inspcccionar, em dezeni-
bro próximo vindouro, as culturas de
frutas iniciadas depois das medidas ad-
inihistraíivas dc reducção de impostos
dc exportação c da creação de prêmios
agrícolas. '

De Maitgaratiba teve «ontem o go-
I verno commíiiiicá.ão de que s.io muito
extensas as novas plantações de bana-
«eiras do coronel José Caetano que tem
50.000 pés cm plena producção.

A sua exportação já rcgti/a dc .3.500 a
.|.oou cachos por mez.

— «. —1 ¦ —1
Ilili! Jlip ! Jluiiah !

HANSKATIC.V •
¦ .— » —-»*«-— -

A suicida do TrapicMro
Em nola de iiltinia hora noticiámos

hontem o suic;dio da preta Maria''.-Cam-
pista, oceorrido 110 Morro do Trnpi-
cheiro, facto este de que tomou conlie-
cimento a poücia do 17" districto.
Hontem compareceu á delegacia o po-
licial Tibúrcio tle Andrade, n. ic", da
13 companhia, do .)'' batalhão da Uri-
gada e dçslácado no 7" posto, que dc-
clarou que a suicida fora sua amante,
contava 27 annos de edade c ha muito
vinha aumentando a idéa de sc matar.

O cadáver foi dado á sepultura hon-
tem, no cemitério de S. Francisco Xá-
vier.

IXSTHUCCAO. MILITAR

PacitWaiiò Toixcíva dc FnaitnS
O tenente Ache, instruetor da Facul'

dade Teixeira de Freitas, communica
que, a partir do dia 3 de novembro,
recomeçarão 05 exercieios que até cn-
tão estavam interrompidos rlcvido á<
manobras'.

— o '

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Uo Hospital da Misericórdia. Via. uri-
ji.iria--, operações cni geral.
DR APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital d:i Misericórdia. Moléstias da
garganta, nr.rÍ7 e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculii-U. tkú;. «a ra-iiMade ile Medicina.
Cor.ãuItü:'io: ruá Es-la ile Selombro n. 99.

(A. f?!9l)__. ,- _««»« —

I

1

I1
:

l'ié 1

m

CIMENTO S'^1^
Xcleuliono 831. Central. — Rna

Santa I.nzia 203
— l»AfI,(> PASSOS & C. -—

O processo BrMo Fillio vae ter
andamento

Ao que constava hontem, o pròcçss*
crime que o procurador geral do Uislri-
í.o ordenou se instaurasse contra o dr.
Bricio Filho par injurias impressas con-
ira o prefeito municipal,, vae enifim ter
inicio procedendo criminaliuetite o 1"
tidjrincto dos promotores dr. André de
Faria Pereira, que já recebeu os auto-
graphòi-devolndc. pelo 2" promotor.• «»_ > n» '

HOTEL GUANABARA
KUA DA LAPA, i"3

ÉxccUcnícs accoinmotlaçücs para famt.
lias. Esplêndida vista para o mar. Com.
pletainentc reiortnado e com mobiliário mo-1
demo. Cociiiiia de 1^ ordem. Situado no
melhor ponto jl-i r.'M)ilaT.

AVIACiO XAVAt

mu.

INSTilUTO DOS ADVOGADOS

Unia conferência ilo di. Pinto
dn Korliti

No Instituto dos Advogados; terá lo
gar hoje, ás S i|j lioras da noite, a
,l" conferência da série organizada pelo
dr. Pinto da Rocha, sobre — "As ori- ..„.,  . .
gens <• evolução do Jury e seua caracte- jimbtís funecionarios da direciona de
risticos essenciacs", apreciando s. s., Ootabilidáde da Marinha. Os dois no-
nessa dissertação — O Jury, palládio ! \._ áiumnos aviadores ja ge apresenta-
da liberdade'; 1-isco'a dc Direito e de'.; ram ao respectivo dircctor,«a Js.colitVea;
facto; RccusaçOcs. Ipitão 

de côrvcta rroloscnes Guimarães;

Officiacs insci-iptos couto •¦

nlunnios
Acabam de ser •inscriptos- como ar»

da F.ícoia dc Aviação da Armada
os i"s leneutcs •hórforatios •t.aymundi)
Frederico Kiapa^ da Cosia Oíiibim, Tu-
nior e Manoel Pinto Ribeiro i,spi.iulo>a,

t'.:''_i"íi:.=-"- -" c^V»-"*"'

^"'- *--ri»i_ *- 3* ; ¦•;- •'
. .^ -»:.»» ¦¦--•'¦ , •-'*5:f« v ¦ _- . -. -•-

ilegível*
I

MUTILADO
im



IBW M4»S^^-^_2£Í2£_ ^ _•j sEssÃD da gamara.*
• SUMIDA

beiro e Joio Pernetta, foi 'hontem

Mk a sessão da Câmara com a pre-
8Tacdta 

& s^safonW foi aporo-

toreceres a imprimir, .irat .offieio do

ministro da Justiça enviando uma men-
™5ffl,e 

solicita credito rara pa-

fimi de addicionacs a diversos pro-

&à do Instituto Nacional de Mu-

BÍ 
Ariáfá leitura da matéria do expe-

cordo com o

S8-/Í £« * «íttrs^"^"rS-oavnTaConsU:

acl: ' 
Como approvada a redacçáo íi-

requereu verificação da, voloçao, .senuo
:,approvação confirmada POÍ.H^.0.

os? Foi. em iscguida^approvado^re
cuerimento do sr. Maurício de Lace

t^s0seSvotaCrUediatarnte 
a re-

$ç'ãò final do Ptojed • i 4; 
$.•anno corrente. Posta * v« .. 
^

^^^eSôs^.app-ovade,. 
cm

ATEAS
CREANÇAS
Sabem qual é o me*
dicamento de inteira
confiança para dar-
lhes saúde e robustez:

A incomparavel

EMULSÀO
DE

SCOTT

i
Recusem-se os

Substitutos

PlIARO-ES APAGADOS

^ i 0 almirante Silvado
e o caso do "Acre"

m I ¦

De Sáo Sebastião do Paraiso, rcec-

bemos a carta que damos abaixo e para

a qual chamamos a attenção do presl-

dente do Estado de Minas.
O.dr. Delfim Moreira, que tem.pro-

curado • fazer uma política honesta, e

de accordo'com o interesse publico,

procurará, certamente, conhecer os fa-

ctos deprimentes que são apontados na

referida missiva.
«O municipio de S. Sebastião do

Paraiso passa por uma crise moral ^a
mais tenebrosa possível. Os crimes, os

mais monstruosos, se reproduzem con-
stantemente neste município: os uano>
dos passeiam com lodo o çymsmo 

cort-
fabulando com as autoridades « affron-
tando a sociedade; os .autos do corpo
de delicio (quando existem), dc.cau.

'. .« ___.__:__. _. PAmiiA QO

graçâo portu.ueza"
OAiAS INTIMAS

Pazem annosi-hpje: . Manoel

.oiir^ri4ted«eed. U-*
l^des ^.I"dv.a 

'Maria Augusta da Sil-

veira ;,

O conselheiro Teixeira de Abreu,
que já oecupou o cargo de ministro cm
Portugal, realizou hontem, á noite, no
salão do Jornal do Commercio, tima
.conferência sobre o seguinte thema —

Cambiantcs da emigração portuguesa. ¦

Foi essa a quarta conferência da se
rie de propaganda de • Portugal, promo-
vida pela Câmara Portugueza de Com-
mercio e Industria do Rio de Janeiro.

O orador estudou o iphcnomeno so-
ciai da emigração. 

' 
. , .'Depois de uma longa serie de con-

siderações, salientou que a emigração
portuguez,. offciccc característicos cs-

peciaes, devendo ser estudada nos tres
elementos seguintes: primeiro, em rc
lação ao próprio emigrante; scgumlo,

1. Vez. annos, lipntcm o estudante

A GUERRA
,.iante :dcsta:ípraÇ?..-sr. «ir» ^

gocianti de verificar «s^.
isso nieio

— Passa Uoje o aiuiiversario_
.6, oue teve o ensejo «= "-•.--social. 

.
.ades que couto gÇvffl^gSS do cohcci

sa"m"int"actos7 dormindo o somno do <m reiaç_0 ao paiz de origem; tercei-

esquecimento nos cartórios de policia, ro Cm relação ao logar do destmov. ,
sem se™ inquirida qualquer testemunha; QualM0 „ rrimÇ.ro^mentoí toa, 

\^%fô$ffi^$ti&
os criminosos pronunciados ja ha tem- jârti(j_iâ.mente do emigrante da Bc.ro r,al do dr. Kai J.ar ^

nos sem se arredarem do município, pas- A,Wi que éi m .„„ grande maioria, c .«do medico *»«?_

seiam do mesmo modo, e ate jogam ue| „ litiá\t,<cê.nr .!<¦
parceria com as autoridades!* -». *•_.•___._. J — O-nlirlln

sua grande maioria, c
õ Trabalhador do campo.

Detém-se na analyse doa interesses'VNÒ"distr.c.o 
de Pratinha deste mu-1 reciprocos cntre Portugal e o Brasil,

nicipio, um scelerado, dirigindo-se a arriscalld0 algumas prop-hecias sobre o

casa de um pobre homem que se aclia- {ntwo cconc.mico de Portugal, após a

va trabalhando fora, faltou çom ° J??' terminação da guerra,
peito á mulher deste, e sendo «pellido Em seguiJa> Cntra a descrever a

pela pobre moça — assassinou-a com \ m do camponez lusitano, que, para
onze facadas -, saciando depois,, no\ nUr um parco salário de 18o a 260

_-_ Passou, hontem a aaw,. t , cspo.

lMMr£
W35& 0

enlace matrimo-" eco, con'.:.-
com a senho.

o dr. Fumando Lobo- -rt,e <la
Alzira

cadáver ainda quente, os seus •«"«£«*»»

bestiaes!... Feito o auto de corpo de

",í 
discussão, o prbjecto 11. m,

H, 
aUtnecc^io° a3."'onnaximolrd?

'W-6' ífS;l < creSi especial de
•Apolhnano 

.l«,f^„^s 0 „rojecto nu-
,1,'éhte cm 3" í^Sfe-Sfc a d.
"í.r°cÕn'ia«ça,9da ctnba" Moreira a
na Constança »« . _rcl, para o

rCSCr,ÍP^bimar-sqe aò m nupio respe-
íim de habilitar-se •»".,' 

da com-mmmmBÉm

^r/TetotoV- Havendo sido favor,
tada a balellí do .paquete nacional
"Acre", ter batido nas pedras da lha

daMoela, «»» proximidades da eng-

mento' devidamente' autorizado pelo sr.

alnúrante ministro da Mannha, vos en-

viando uma cópia do relatório seguida

dà cApia do diário náutico do paquete
Inolcz "Darro", que demandava a bar-
"18de 

Santos na mesma manhã cm que

paquete 
"Acre" baitcu nas pedras da

Man&os, com pa«
missão de Justiça; em

sendo cgualmcnte

ra
o l>a<
Miuèhtorio. - "Examinando-se o pre-

WkmmmmÊmdos vapores 
^j- ^ 

--.^^ t0.m>Êmmmmã?m
, discussão,

approyadas duas
. l<""'"7«\r Watdom 10 Maga-

emendas, uma do sr. ig. 
4e u,

limes e outra do sr Mau

cerda, o projeçto n. O »• 
t Uo.

mumlando ^^S^ brigas
rio da '"^«'''^MS 

penas, com

C^ora:r'e°meSeSa,eacerrada3 as se-

BÜihtcs discussões: M3i de
3» discussão do projKlo n. v .^

,Í9?6, autorizando SjSao credito
p9clu Minf;•»/,»$Wp neSp°esas com
especial de 164 .h'"»^"^ imprensa Is.a-
o custeio c o Pess°'V. j„ ,ic .016: dis-"ai, 

durante o «««'''j, de
ctssáo «™«.» Jí ^'SSceSir a kcs-
1DIU a«to"zaMo-o a d ice„.
tor da Silva c;,str°: ja diária; discus-
cç, com .do.s l^J^l de 19^6,

r\ç\rn«e reinava na manl.ã-do dia «

de'setembro, o que ornava impossvel

futilidade da luz do-Aarol da Mo c-

uesuaes 1... i-,<-'"u v-.. r _„- ,u íVs-
delicio pelo digno juiz de paz do a.s

tvicto, .na falta do subdelcgado que
fora assassinado ha pouco tempo c cujo

assassino anda oor ah solto, foi odtto
auto rcmcttido ao delegado de policia
com o rol de testemunhas, permanecer,,
do ali esquecido por espaço dc quatro
mezes, sem que se procedesse ao ro-

querito, até que o criminoso fo1 preso
no Estado de S. Paulo, graças aos es-

forços de pessoas estranhas, indignadas
com a monstruosidade do crime!

« o que fazem as nossas autonda-
des ás ouaes estão confiadas os, nossos
direitos c a administração da justiça

A' excepção do promotor «e justiça,
que ó um moço honesto, trabalhador e

Sen inlencionado. e que a rJMMatfjgg
seus esforços, quasi nada pode tazer

por não"ertencer á grey dos pol.t.quei-
ros, os demais vivem oecupados com a

jogatina, principalmente o nosso dele-

gado de policia, que só cuida em arre-
cadar as subvenções do jogo, cobrando
cem mil réis mensaes por cada banca,
sendo ainda subvencionado pela 't,ama

ra Municipal com gorda quantia.
Devido ao grande clamor do povo

junto ao governo do Estado, este con-
imitou o directorio daqui se couvinba
a demissão do delegado, obteve a re-

râs!1Ucom"'qúc""se.veste e alimenta a
não hesita em aíírontar asfamilia,

ÍnteoP'«a3mell.or 
das bypotlreses, por-

que dias lia cm que, sem nada. ganhar,
nor ser dia de festa, ou por enfermo,
ou por falia de trabalho, tem as ;des;¦orçadas do seu lar, ,. .:

Subitamente, cm meio da pobreza

fe1S$Sk*a«. .B' o portuguez

?.»i.' « «r lícvdio Guichard e d. Al,
noiva, o sr. Egydip .
Foster Vidal Guiehsrd.

A cerimonia religiosa.
¦Matriü <Iíi Gloria, w 3

A f aitíilia real rumai-
ca abandonou Bu-

careslt. refugiantio-se
em Jassy

AWo York, 30 (A. A.) - Mc-

gramma do Berlim, publicado hoje pe-

los vespertinos, confirma os boatos pro-

cedentes da mesma fonte, annunciando

a fuga da familia real rumaica de Bu-

carest para Jassy (Iasi), importante

cidade da Moldavta, quasi ás fronteiras

da Bessarabia, sobre o rio Bahluiu.

Segundo esse despacho, o rei Fer-

nando fez-se também acompanhar de

toda a corte e dos generaes rumaioo»

Berlhelot õ Bielaycv, fazendo ainda

transportar para ali os thesouros da

coroa * documentos mais importantes.

Esse despacho é jocosamente com-

mentado por alguns dos jornaes desta

cidade, que põem em evidencia a fan-

tasia dos allemãcs, forgicando situações

que absolutamente não existem, única-

,rr?T mente para impressionar os neutros.

^ i «mi-l glio-Caramba,
fcontem ao Uinisteri oda **£££& um Rcsurrecta tít I.

OS ORÇAMENTOS

O senador^ulhões e o
"déficit"

O sr. Leopoldo de BulhOcs, relator_ do

orçamento da receita no Senado,
ío Jtinisteri oda

Tcrmaneeeu longo tempo, cm conferência

cem o dr. 'Pandii Calogeras.
A1 saida, iatcrpellado pelos representan-

tfs da imprensa sobre o assunipto da con-

.acneia. o sr. Bull.Scs declarou ter 
^1

ido conversar com o ministro da lazeiwa

sobre os orçamentos e disse 1
_ Como vieram da Câmara, os orça

mentos rara 191? apresentam um df/fci»

dc cerca de vinte mil contos, assim espe-i

ciiicados: nove a dez mil «ato» »«ia

verba de inaetivos; quatro «»I contos para

combustíveis » Central do BrasU c m

para os créditos supplemcntarcs, <Me

PRIMEIRAS
"EVA", NO REPUBUCi.

•Em 5 de outubro de 1913, noticiatida,

nesta .ccção, a primeira representação^

Era, no tyrico, pela companhia Scognamu
.! ',. _° ,,, Iniciávamos a chrpnicl coUiniciávamos a

tffcctuou.se, na
1iora9, servindo

SoTseía^s.ofimdese^orm
ás despesa» com as prorogaçou do 

--on

A crise ministerial no Uru-
guay continua sem

solução „ .
Monlevidio, 30 - (A. M -f™11'

núi «em, so ução a crise ministerial."UÔ 
dT Felieiano Vier». (««*g&g.Republica, depois de varias conf. en_

SonfmeSfSIf^o
offcrecef os ministérios da Fazenuaao

aF.^°Ee^rprineipae9 internes 
g

Ivanis" Jan^a C^aplinska, o cômico Orlan

t^^ÍpÍ:Sa^

ramba. ,
Viria «lia reconquistar a victoria•"°~^-í=:r::s

do ctit*

•fliainz «/. -j—•- -_ ; *„ noiVO, o ai-imemc pur* i_i|ii.™.»-. -- --- o........ «- T~""S~~~_._ini in dr. Júliocomo padrinhos po parado Jo.v 
. r 

^^ ^ 'InnTrfr 
Ramon Freire,—«^te,,^'^,,, c nor parte da | ^ 

«... 
^^ Aizenio que se Sosa. e Industrias ao^Ramoiv q

f_ ,t».i«;rr» íx esse <J **"• A. *.¦__ * j- *ft*ri*cer riwmmmtm por parte ,
d, vMana

uo Republica - cm.
boBUn. aos collaboradores ^\.M lh,
Ç5o, quer nos r-areecr que a paUa ainoa

não íõra das mãos arrancada. -¦
-9>i°™. .TÜ ¦nrlistas da pm

epnscryamTodavia, 
'dos 'arlistas da prlmiti« repr*

sentado somente dois 
onisWcompanlua: a sra. -v.,u>»,

no Prur.eHc..

pesas forçadas do seu lar.
~ ¦ ~ -m meio

arredores, surge
,IC™ _ w_luw -7in/cí. B' o povt
pròcSfèntc do Brasil, que, um dm que
ii vae longe, deixou o torrão noV'6,

para virVeúturar a fortuna em nosso

""li' 
o portuguez . recem-chegadoí 

'tó

awellidado "brasileiro", porque foi 00

El. faz inveja aos seus contetr|

""Estes, 
então, invejosos c animas

pelo desejo de prosperar, como cojsç-

^uira o que aporta ás }^anas^l_er«s
pátrias, também quer vir ao Biasil, a

procura de prosperidade material.

Esteio emigrante, UTO de Portugal,

é 0 mais e o mais dedicado, p»r-W
dista da emigração para o Br; su.

O conferencista manifesta sua preto-
rencia ào commercio e á industria si-

bre a agricultura, tendo cm vista o n-

teLse intellectual do em.graule.^-m

noiva, o dr. Álvaro Gusmão
cia. Dores Ldbo Vianua.

^IIÍo1^ Coelho, labormso

toa B. toçuio. Pa" >¦; 
ia Bcnl COnsor.

S?EÍ".azti 1elcbTS:°ás 9' i|a horas,

o aeíor Valle,

algo houvesse do verdadeiro a esse

respeito, já lhe teria sido comraumcado,

o que felizmente não aconteceu.

Occorre que a offensiva austro-bul-

garo-turco-allemã, tanto na Cornara da

â£B írnlPo^^p^e^l»^ I
Í°. 

BnoiÇi-moffeare='er:"o 
^^«jW-kão as tropas russo-iumaicas nov».

WunchS'« ^ ^ÍS.á,S,sdc 
M 

mente victoriosas e senhoras de muita,

mfmmmmm
;'aTta"da Fazenda, já por varias vezes

'-'*- essa pasta, com

e Cuido Mus?',
n DaKobcrto de agora ,

FUibcTo tenor W. Crant, c Cypsi a sra.

«^^tr^isiéaindaan^^de

ha quatro annos, cantora dc estilo * actn»^m^^^—^
cm 1913,

J.hiiorra n

O sr

¦ r_4, ás famílias amigas.
*

ía quê funecionou perfeitamente bem n5o .convinha. Portanto, e.e^c economeo do mesmo

e com luz boa, que ex ste em seu de- * "no 
d0 Estado não ignora o grão teress: m Mcreio 

portuguçi.
Sosiio 11a ilha combuslivcl ate o f«m j 

»«so[írimcnto 
deste,povo, corem;- 

e o «teres,c ^estudar os pro-" 
duelos portuguezes, estendendo-se

V,ão se encontre *»¦_•._, „..„,„ „„„„„ | considerações sobre a exportação

sse respeito, fr-

t?)nclÓ9'"of'ffc'iães de quarto, sabe»
t?r «n raio da luz de um pharol

posilo na ilha
do corrente anno

lico do vapor "Acre — -- , .
fecia alpinm a^essejespeito.^

, rorreme -...„ nn ... „_.._, manda"qücm pôde. 'Desgraçada politi
«ip' dc estranhar que, no diano nau •t'.<"- ,..._J. ..r,„ c„ ,neontre <=a^. ,._ ,

IpÔssuc1 a cidade, diversos jornaes
que podiam fazer alarido cm defesa do

Sem estar da população, porem este rencia
-"cuidam em tecer elogios banaes aos rci

em
dos

estar no raio da luz de um plioroí ç
não o encontrar. Ao passo que o pre-
vidente c aeautelado commandante üa-

vid Iomkinson, do vapor Ha uba ,
cm sua declaração, diz perfeitamente
bem o que foi a manhã do dia 22

vinhas portuguezes.

ooliticos e niai3 assümptos chulas
P 

importância. T_em se dado no cen-

tro da cidade casos os mais monstrao
¦m o que iui » 1» - .-- .-.- -.-¦ „ 1 sos sem que os jornUes de.m, ao menos,

precaução com que foi obrigado _imp.es noticia a respeito.Pf"a"íi .... ... .' t.«,no » -m «»'nu-1 ungc 
esta pequena missiva, .merecer a

""xnmmcláda a 2» discussão do proje-V nunciada a a 
declarando, feria-

cto n...32 A. ,ne /.»"* „„,„ substitutivo

navegar desde ás 3 horas e 30 rainu-
to a quando caiu uma cerraçao muitc

forte, encobrindo complotamcntc o ho

iizonlc, c como este continuasse c<

do fundeou na entrada do porto a es-
"_.  »u..n_c,' o <iue so se oeti

ZXquSKo caiuJ«ma cerraçao muito 
gc^leczr desse" grande paladino da im

iu_ »., 1 t _, .^ „„^,„i„,„„1(,n.te o lio- *>•¦¦"„ defensor dos fracos — <

^„nica.dopro|ectOcn

...v. scripuuario 
da.Di^clo-

ria da lEstatistica
oscnburg.
.Annunciada a

",'" „ .li'.', t.t deC i"n}io, com substitutiv

t commissão de Constituição e Justiça,
,:. ivdrn .Moacyr requereu — e 101

mis.ao de 
^ffll^sgSÍShS Oli-

X^enU^a^dadolermi-

nado nacional. discussão
Annunciada. depois, n - ,.-•-__

[ia OüSrrá. o creditojspecmMc.....

forte, cncoiinnao cuiin,'"'?"v"— - nrensa c aciensur »»¦ ....—-
íizonle, c como este continuasse cerra- gwwjj. rffl íffl„/lff _ mult0 penhorados
do fundeou na entrada do porto a es- .. „...._..

,pcra que clareasse,., o que so se
ó«s ia horas do diu ...'«Sejam 

estes autos rçmelltdos_ao
sr capi ão de fragata, capitão do Tor-
Io do Estado de São .Paulo,, a .quem
compete decidir afinal". jCap>tanmM°
Porto. Santos, 7 de outubro de: 19.6.

(Assignado), João Cândido Martins
;''"Cópia 

do diário náutico do vapor
indez "Darro". consta o seguinte: .
Sfe da manhã, j. Denso . nevoeiro

Maclinas de vagar. MS^jK^
de accordo com o "Board of iraüe .

. o Pararam as .machinas. ,
?'8.o Machinas bem de vagar .(dcad-

Ao terminar a sua brilhante conte

ncia o conselheiro Teixeira &**m
„"ebeu uma grande salva i<- 

f^
do numeroso publico que o o«"a- : ,

NA RUA DOIS DE DEZEMBRO)'¦

Um agente commetr-
ciai suicida-se, com um

tiro na cabeça
Os suicídios parece que se vão^tor-

Joaquim Abilio do AiççnsSç^nç^

«AS £jed-su»as^d;

tKrcja da c'a"deljria^ 
^

VASOTJrKNTOS .... . ,-,_
O lar do capitão Antônio l'çrrcira lar-

nc ro. luiircionàrio da Central, do Brasil e
Se d. Marina Carneiro,, foi enrwuecj*!
com ó nascíiiicnto de um; interossantc mcni-

íiioíaué'.«cébeu o nome de Almir.

^íoTel^Tboras & manhã, será leva-
<1„ á lia liara receber «s acuas do ba-
mismo,"fi -'menino -Míaotl. fito do «.
Tnío de Oliveira Reis c do tf. __miiia
ReU.. ServírSo de. padrinhos o sr, ..João
Valente da Costa Jumor c
Barbosa. ¦ . 

' 
,$» « Si

RIOj-GIOSAS
M.

DO

BÈmm =°;?=??!
cando defintivamento-fundada a Obra «a
Divlni Providéiieia» na matriz_ de S 1-ran-
cisco Xav cr do •.neenho. Velho.

-,1'sta futlirosa instituição iniciara as sua»
obrascom o "Albercuc noeturno .

{cr com multa cral"' ira

das posições que haviam perdido.

As medidas econômicas dos ai-
liados depois da guerra

p«h;. in fA H.) — O correspon-
dente Veciá na Europa do "Chicago

rtl£ Níivs Syndicate" tclcgraphou

Cm0fserrÍaGrant, 
bem h vontade no Flaitet.mm? «m^m^

Paris, 30 (A
ipecial i-

Daily Néws Syndicate  .
para os Estados Unidos, neste sentido,
V- • de uma conferência q"e.«eve

íiaí fi Dia que se publica nesta capi-

la0 
dr. «oman Freire é 

'^J»J£&

des notabilidadcs tmiguayas cm asswn

tiugutu, sendo,-portanto, * 1

elemento para genr os negocio.

depois — —¦
com o chefe do gabinete, sr Briand

se transformado em ••—-;,.'.; de v0z
comedia uma tal ou qual de ide«'a
"03 

trechos quo reclamam certa doi,c

Vi^ra'.r^è 
parece«.no, algo deslocado

fi.

W£ S^gSSte terá o presiden-Se os tres

d. Qíiintiii.

ir. unano; ae os i>ç=> "VV ~ ' IWborar no seu
"E" ridículo recear que aSj medidas te Viera çhanado 

a co»™«r», 
quc

dasVcíctao alliadas depois-da guerra BOv?rno.elementos.dc realça

Slam dirigidas não somente contra muito virão contribuir paia
¥?.??!5?St Tmbõm contra os pai: decimento da Repubbca.

o engran-

Allcmanha, mas também contra os pai-
zcs neutros. A França não deseja, de

maneira alguma, oppnmir •««*«{«$-
car qualquer nação, Faz, ao contrario
disso um esforço sup.cmo para resta-
tfe?era.Hberdade entro a^naçoc^e

quaes

^fopiSáo-püWica recebeu com im-

miaPsatisfação4sas escoas, tendo

um galan cômico que

sos, C durante aj r^^ 
^.^ ^j. j,.

UTÍÜZ Dli S. rt-ANCISCO XAVIER Lu;lliliar do commercio mundial os
1KNGPNHÓ ¦VF.l.HO — A convite do f 3 processos com OS <
^vieario 

"clre 
kíeardino Arthur Sevc \;M-^fèmanha esperava 

' obter a con-
?í;-_SMj?.S#.?.ii, í« dn corrento uma rc-1 a .Allc™aI,1^lica'de todos os mercados

ficarão 09 Paraiscnscs. ,
S JOÀO D^EiL-RiEV — O deputado.

\Lu, „-. recenscamento da cidade, de- na . . . naes vcm sempre rcgbirn

p?ecisamente°rnum"cro de habitantes.. I,»^ò"s"fqüãsi sempre po, mi
" 

Afim de concluir rapidamente1 es, «sadc vida, -.oucMjor an ou

Terante o irmão corretor da Ve"''™"1.11* UMI.Iui «.- - - _,

Ordem Terceira dos Mmbno8.de bglrau-
¦ - •- ""simic atnanlia a mor

no mosmo. bospitãl.èiscTdcíraulá ^--imiç^imuiMa .mordomia

!ÜsiS ESi^
dc noviros icncnto-corirmão inrslre -r ••:-,-•.,

Alberto Xavier 1I0 Almeida.
«i * O

oncl

S70,000
r.o mesmo num

para as despesas a
'-'sterlo, oecupou a tribuna

r.lowl adeante, parando a  .6í°,lV. "°" 
Nevoeiro dissipou-se, avista-

intcrvallos,
... «oif 

'Nevoeiro 
dissipoii-sc, ^;is»

da ilha Moéla 'N 30 li (D distante
, 11 

" 
milhas. Segui a toda força .

do o mais ¦««--*«--"- -i--:•..,. ,Tl . v> „c
habitantes dc S. João d^URey,. b as-

sim escolheu diversas pessoas dc coii-
ccilo ás quaes .pediu se encarregassem
do rabalSo principal e mais penoso
crual o de ir de casa cm casa tomar o

numero de habitantes, sexo e cdade,;

JUIZ 
"eifservíço^iedi^ anthropometdco
nslituido nos grupos escolares en-

gido pelo dr. Maitinho da Rocha-.Filho.

DE 'FO'RA — Aproximada' L^fer 0" próprio autor
fichas..já forain • expedidas motl;°cl,lta!1..

S"-CCfol 
Tcausa'desse suicídio. Ao

sa S5? .!°8'fnl S de desespero cujo
tem cnípcnlio

FAM.EC1MENT0S
Ejillcècu ante-hontem,. f| .no e. « plarma

rcitlco scrüiliaiío sr. José Wu»,

Efeiss.
cencia

o sr mmmmm^mmmm^-^
mend: a esse projeclo, na qu

1 informou não ter avistado luz pharolJ — (AS51-

d m seguida, foi levantada a sessão.
dím scg...—,
ILCram 3.5 da tarde

g^decidor"de'antè';nãõ,^ Subscre_

ve o vosso concidadão e servidor -

Para esta secção, accftltamos to-

cias as notirias tio interesso geral,
íicamlo as mesmas sujeitas ao cri-

terio da redacção.
_¦> tmmm

952-

1-aiinlm tÚr I 
BlSCOUtOS

-1 Manteiga pura nnta(

%°Sa chama-se Michele^ioji

àgetitc" coninierciál, dc TO^SáS
iKlimia c de 4.3 annos dc cd;idc.Act%

aUnente Michele Viori era ag«K:ador
j «Lirn de terrenos «Mil n íWu?

#|^a^S de^olHcgsão da pram da wp., tív
de .mme. 

"Maud.. 
Nessa

D ormitorios elegantes, at.tisliços .V <

m atentes"; mobiliários de qualidad,
^Se'por .preços ..'Clauvanicnte

.íòdicoa. v. ex. só poderá encontrai .1

nm do Oiiv'dor 91« 95 o nos antigos ar-

niazciis, rua dos Ourives 39 a 43- VUSIV
LBANOBO MARTINS & C.

rJ':~íf'.;>".'•
UMA GRANDE FESTA DE

AMAS
Sabemos que deve rca-Uz.,

uma grande festa le armas
pilo notável esgnmis a harao.de ban

ôlalato, c com a coadjuvaçao dos no»-

sos melhores .proflssionaes

llicircsca arte das armas.
¦M I» IliP » »

1111)1IIII
s.s LlMJjSi

I'--i festa. He um geuevò raro, Clltrc II

nósleslá despertando desde já o maior I" 
I ulasmo na; rodas mililarc. c^no, H

.meios que cultivam a elevada c ca\a

RHUA^¦I
•DE-

Ernesjo5ouza
Com lodo,

Glyceriua e Hypo-
phospltitos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHÍTES,

Astlima, Tuber-
culose pulmonar,

Racliitismo

TÔNICO PODEROSO
GHilNãOa &G.-1.0 dB Março, W

1 ttp ClT' ¦'" o

Ovos frescos. Leai Santos

FOI SO' FITA...

Bebeu permanganato
em dose homoepathica

A decaída A11.erli.ia, redro dc Ma«a-|

Ihães, residente á rua Luiz de Cam^xs<
n 08, hborreceu-sc porque o amante, a

abandonou. E boivtem. nela nmnh « a

resolveu inalar-sç, com uma "* 
fml.

cante dose dc Dcrmangana o de po as

sio pondo a boca no mundo aos cffci-

lMAÍ0.iasB'companheiras chamaram a

Assisicnciai mie a soecorreu. Pondo-a
f7 

PoiichX 4» districto foi scienli-

1 ficada do oceorrido.

pensão cSttívò

efle"a'tí ame-bontem, (juando se, niúdoa
nari a rua Oois de iDezembro n...OS,

oçcupandò'uma sala de frente, onde.se

mai'ior'i 
linha «orno companheiro %í

oasn amigo o seu patrício Gino Dono.
C 

4 inèsma casa morava lambem mme
"^^"""«'^'essebomem

sswa sanas iS:"K,a^m^,^,r^S
101 Ib  os que o conhe-

deu

^'^^^'^a^mm^tempo-alterad^

capital, afim de se tratar. ,„„,,.,

mp0rli^ie-a,-' em çòmmodó especial,
aonde vein a fallecer. . . { ¦

tci r.o Estado de Sergipe.
>!: * *

ENTBRRAMENTOS

nta OlRa Bapusia »-ir '"="• '. cor.
lóaonim (Uiaeio^Ca doso.. )S":fcnente

r^nilKsnmtoJanU,, 
U1

quista _
do mundo.

t!<

As entradas de ouro no
Banco de França

Paris 30 (A. II.) — O "Matin"

anniincia que desde o inicio das liosttli-
dades as entradas em ouro no Banco
de França attiüglram a 1.850 milhões
de francos, sendo que só nos ultimo»
vinte c cinco dias, desde que, esta abçr-
ta a subsoripção do empréstimo nacio-

ali entraram cem milhões, dc francos
em ouro haqÜcHc estabelecimento.

O "Petit Parisien" dec'ara que os
dados, cm conjunto, relativos ao em-

mim.permitem affirmar que todo
P ' fez um magnífico esforço finan-

nresidente Viera. f „

O ANIVERSÁRIO DO IMPE-
RADOR YOSHIHITO

O grande Império do Japão celebra boje

a data official do nascimento de s. m.

o imperador Vosliilúto. ,
Soberano de raro descortino político.

m;c se Impo. á estima do s(

í0r excolsas qualidladcs o feitos,

í.erador YoshihiW í pma das r-

figuras dentre os chefes de Esta

"Cio 
o data de hoje, o ministro

Rióiâro Hota, a quem urre-

tn.

e
subditos

o im-
•rincipaes

tado con>

:cl)C-

o paizceiro.

VESTIDOS MODELOS ?..

LaMaison Nouvelle
9, RUA GONÇALVES DIAS, 9

do Japão, sr .
sentamos os nossos cumprimentos, r

o corpo diplomático c as l1"-
forem cumprimentar

ra
rr.tropolis,
soas que o

OS DESFALQUES

O THESOÜRO LEVA MAIS UM

" 
A's' 9 1 Ia com TOiide' acompanhamento.

bníaSím o feretro. .uHavam-sc as .c-

.iiintcs: cônsul Sd era Loto. ilr. «
Noronha, capitão Albcrto- 1 ua. ca. ,.,
Manoel. Joaniuco Viam a ür. 1ie p

Solâados portuguezes nas
linhas balkanicas

Nova York) 31* — (A. A.) —,; De

Berlim maiidiun dizer para cstó,cidade
, flue nas linhas da frente W^we^oi

carro .onstauida, a presença de soldado» poi
v!n-' lugttèzcsi muitos dos quaes.. em comlia

tes ali havidos, foram aprisionados.

A declaração de von Hin-
denburg sobre a Rumania

IondrcsTv» — (A. A.) — Os jor-
nae. destá capital commenlam irônica-
meie\ declaração feita pelo marecha
von I-Iindcnhurg c para aqui transimt-
ida via Amsterdam, dizendo que den-

¦tro em breve a Rumania estará com-

pletamciUe dominada pelos impérios

cehlracs.

O sr. Paiidiá Calogeras, na peslao da

pasta das nossas comphçadissinias ti-

nanças, tem-se visto seriamente abar-
bado com as escandalosas c freqüentes
falcatruas, descobertas.no Thesouro^Ka-
cibnál, com' especialidade nas pa:

as.
São o

asado-

" 
São o apparecimento de cheques fal-

ficados, os roubos dc sabmas, com..»
paga-sittcacios, os 1™»»» yv "---.-,_

criminosamente desapparccida
mento cm'duplicata, etc, cmfim. uma

ó ic enorme de roubalheiras que, petos°„0.j_. „„- „„n -r,o as coisas no \clno
iodos por que são as coisas u wj >"

,ujo edifício da rua do-baoratnenw,
só terá fim quando o sr. Pandia Uio-

gera pondo dc parte os «Wto,
os fortes pistolões, se decida a J'
severamcnle os .fimcc onanos prevane.i-

«OTICIAS DE PORTUGAL
/» 11 1 ComniU".-"í.fjoff, 

30„— ^A>„";' {« removidos

arrilamento.a; oceorridog° «

As duas victimas Io dc.astic, 
^X

fioSSe ^r O conio do

ititníerl^^S^
^logUo^rpai-tedoi-ostoavrai,
^•1 „ -n f\ II. 1 — Chegaram

a £? ápítol~arios Republicanos refor-

mistas espanhóe- que foram reccbjdo|

na estação por enorme multidão e pulos

representantes do."governo. »,„,„..•,„_
O chefe reformista deputado, Milquia-

dez Alvarèz entrevistado, rcferui-sc .1

I Portugal cm termos, cnltos.asticos çx-
mi So srande admiração pela aWitude

I da RcpubKca cm face ¦da conflagração
ei,"ltnugal, 

disse osr.-.Melquiadez Al-

vare/ responde dc maneira brilhante.; ac

idéà'.' dc liberdade, do justiça c de çivi-
lizáção, encarnado pelas nações allia-

Fallecimento em Bello
Horizonte

¦Ecllo Horizonte, 30 (A. A.) — Fa'-
leceu hoje nesta capital, as 9 «oras tw
manhã, d. Celina. Martins,, esposando
conimcTcianto major Lasim.ro Marli"5,
cuja morte causou grande ;pczar,,poi5
a extincla era muito estimada aqui.

O enterro dc d. Celina Martins rca-
lizar-se-á amanhã.

¦ '¦«¦¦¦ —

tra-

grande surpresa para
C1!Ò?í'o 

se sabe muito bem como se
' idio. Em seu quarto, foi elle en-

...... com o craneo varado
•lor uma balr
,uua pistola

tciícnfc 'oão Calvçt dr. Hugo" 
Portclla c senhora. Cândido

nhora do coiiimaiidan-

o suie
-ontrado morto 

^ ffi,^ dire
Browiiig. Em seu quarto

.;;'d'n se achava mais ou menos direito,

mmmm

man
Ia 1'illlp,

¦\ccioiy Peixoto, nela fanuli.it iJP.
Floriano... 1'élicotoi dr. n r.,mi

capitão Hei- I

' 
marechal'iVaraíà Ribeiro, co-

Os italianos repellem o inimigo
emCol-Bricon

sev
d°Ain'da 

bem não tfrminaram.-os
ballios das commissõcs de vnque 10

que/ali estão funccionaiido para ap a
1 

.retos criminosos, ia novo caso surge

A posse do novo instructor doí o "Beniamin Constant cliegou
tiro do Leine

Com uma assistência de oilenla so-

cios realizou-se sabbado, 28 do çorrçn-
«Pa cerimonia da posse, do instructor
miíita. de«!a linha de tiro,,"rca 

das 9 horas da noite, chegava
còcial o tenente Mario liarbcdo,
recebido pelo presidente da so-

Dionisio de Castro l-cr-

ao Reciie

membros da dirc-

C
ú sédi
sendo
ciedade, dr.
queira, c demais
Ctü'_nois 

da apresentação aos srs. so-

cio, o presidente declarou .empolado
5iS.-'ca.Bos de instructor inilllar e dc
"«rcscnlante 

da 9" região mditar junlo, 
Sociedade o tenente Mano Lai-

lendo s. s. .nesta occasiac. pa-
dc louvor c' incitamento para o»

da'' grandeza da Pátria,. aos

nuacs antevia franco suecesso c justo
'•umpho 110 nnhrc mister a qac se pro-1 

dc tornar forte e grandioso
„ ,,.,_ bçm amado, educando c engran-
•lecendo os. seus filhos.

A, , a 'posse, o instructor manteve
liceíra-palestra com alguns socos, . e

i-r ò\. o horário das aujas, que assim
iKcou' organizado: segundas ,e quintas,
í.,s 8 horas da noite, exercícios dc .cor-

bedo,
Iavra3
obreiro?

triti

11 pi

Desde sabbado ultimo, a noite, se
acha fundeado no porto do Rfe»?..°
navio-eseola Beniamin. Consta ut, do

commando do capitão dc fragata Con-
¦•ado Hcck. '* .

Hontem, o almirante
nier chefe do Estado -.
dí,!'recebeu um lelegramma da.queljç
official, dando-lhe essa
e de qúc tudo a bordo corre sem nov.

^QBenjamin Constant, depois
muna demora em Pernambuco,
Maceió, Bahia, aos Abrolhos e
depois para o Rio onde devera
cm dezembro vindouro

O PALACE CLUB FECHADO

O chefe de policia manda jgggo
apprehender todo o ma-

terial de jogo

foi logo, depois
com-

liandeija ,
café e leite.

(Conhecido o lacto,
.l^uSa a primeira impressão
nuiitoado á policia do 6°.districto. Se-
muni-auo a, 

j^^ q commlss;ino de sei-

ico na delegacia
A' policia.

Sf Si<ia™d?.r Malte Cosia
í.ron.1 Tliconhilo de Siuueira.
í?í°4 Toao Sahiuo e .senhora" 

Norõnlia: 1'iái.r pendes
1'creira Alveslio dc

Henrique
j>cssnns

.. senhora
dr. Kaíil

dr. Ama-
Ribtíro. dr.

muitas outras

„„ f\ II ) — O ultimo
.nuuuuicado do Bencrahssimo Cadoriu

as tropas italianas repeli-
de ataque do

 _«¦—«>
.. CENTRAL DO BRASIL

rain uma nova .tentativa — -.,-,
inimigo contra as encostas norte do 'Col.

Uricon c tomaram de surpresa uma po-
sieão avançada dos austríacos a sudeste
(1- «o-tsass.

.tetos cnnuuunu». 1.. ,""T„_„,l.,|n-l
aigmcrilando a série de escândalos!
'Trata-se agora de um alcance de

..iootbooVlfó qual í rcsi'o^vcr0 P-V

gldbridâ 2" pagadona do lliesooro
íonel Antônio Cesano de 1'Kueire

,?_.. «„.,/,,,on no" rombo loi ut.

co-
iredo.

esco.
partidas do-Esse "pequenino

berto pela cotnmissao de (
bradas, ao examinar os cscriptu.raçue»
daq

leC serviço" enviado hontem ao

Cooperativa de consumo dos
operários do Arsenal de

Guerra

encontrou uma carta dei-

xada ipor Mich

Gustavo Gar-
Maior da Arma-

mima daqueljç
communicação

de ai-
irá a
vindo

chegar

rel.iro, c tambores; terça,,n-»-fi- ,exercícios
,.. gymnasticá sueca, pelo tenente Má

fio Aleixo: quartas, esgr.ma de l«lonc

das, c sextas e domingos, exercício fc-
irai' de infanteria. ^~ 

O TISO NAVAL
O ministro da Marinha
assistirá aos exercicios

de hoje
.Jontinuam os exercícios _clo? 

sócio?
.1„ Ti-n Naval, agremiação, de luo lun

,,"- 
'--. •«.. - n,,- conslituc mais um

MEL1SSA liilllvli

W$$2& Einesto 5ouza

I GERVAO

ANIZ

Inappetencla,
Mil Hilito, Mil Di.fl!.tt,

BCres te Gaberja,
H...I »«.M"tllt.

Urinas Turvas,
p.:Fitifíes i« tmcii.

TÔNICO DO SYSTEM*
NERVOSO

Der,nte da insitencia do sr. 
Jjahna,

^$rScfSV K^re^iio

ÍeMla^oto^pôv||o.

SÍSTtó^íolicU c doasse P.or
? 

á-,'í; 
nnalnuc. pessoa que procuras-

?rot?c»ia»."Impedir a acção da po-

!icia- Mbuquerque Mello desobrigou-
'do chefe hontem, u noite.

Brigada dois cami-

liiuiiiiuu  *:n.,rt

ele e escripta em italiano
culpassem

que

QUASI SE VAI. MAL...

O sr. Mniateestâ cavando o,^»,»^0^-
Policia

itclin repartição relativas aos anno»
0,0 è ro.. tendo o chefe daqucl-

le servia enviado hontem ao min stro

h V.izenda o resócclivo processo, a.fn
' 

que s cx. possa agir de accordo com

na qual elle pedia que não cuinai

^riiVnDoria. Nessa carta, fazia" ic-
R0 Uno i.ona. c
eoinmendaçoes a, amante, l

llXro" alguifpapeis c tím rclo^e

dinlieiro para 0.carvão
Esteve hontem no Ministério da Pa-

renda, cm demorada conferência com o

sr Calogeras. o sr. Arrojado L »boa,

director dá Central do Brasil.
A conferencia, ao que sabemos, ver-

«nu'sobre o credito dc 3.000:000.000.
para a compra de carvão, cred.to.a ,{1 uc

o Tribunal de Contas, na sua u

,e«ão, resolveu negar registro, convci-
lendo o em diUgcncia, até que chesitcin
£"informações solicitadas ao ministro

da V-iáção, ^

dc que
a lei.

i/V directòria da Cooperativa de C«*>
•uno dos Operários do Arsenal de Gucr-
ra dá Rio de Janeiro pede-nos que
íransmiltanios a todas as sociedades
operárias o convite para assistirem a
inauguração do seu novo armazém ca
assembléa ceral que terá logar ___)je, 11»
S horas da noite, á rua liclla de ba»
Joãon. 185. 

mamm .

ÍKDKUAOAO DOS KSXAD0S
J)0 NORTE

sabe, íiori não ha mudo |

O sr.
se da ordem

rpet^òst^o^rroV dificto,
^^r^cSpoe

:,!„. hn o nara a 3 ociegai.

corrente.

uo "bicho".
Apezár de nada lei.

¦Io s,top5c-se que o. suicídio
devido a haver sido elle

por uma ««<»'cr a (;'-'cm

ficado esclareci-
de Viori foi
abandonado

adorava. Essa
La 'Valchiui c co-

O ORÇAMENTO SO PADO

De vc;; cm quando a policia prende
e faz recolher ao xadrez da Central
o ladrão Antônio Pereira da Silva,
mais conhecido pelo vulgo dc Açou-
LUK-innlio".

E toda» as vezes que e preso,,o nu-
dacioso larapio finge uma tentativa dc
suicídio, cia golpeando o pescoço, ora
o ventre ou o pulso esquerdo.

Hontem, fo ielie infeliz, porque ten-
(ando golpear levemente o pulso, errou
o golpe e rasgou uma veia, provocando
i^<o farte hcmorrhãgia,"\ 

Assistência foi chamada, soecor-
reiido-o e fel-o recolher depois a en-
férinária dr. Casa dc Detcnçau. ,

M U «li ***

O suicida da rua Paraná

Afiança do coronel Cesario dc IM-

UMA DÜCÍA MO RIO
ESTRELLA

O delegado do 28o districto leleftra-

pbm, hònC ao f delegado auxiliar
nedindo prov dencins para que siga

ao uma lancha da Policia Kmtim.

pâ?a uma diligencia no Rio M-elta.
Esta diligencia tem por fim a prisão dc

cinco criminosos c a apprchcnsao dc

um bote pelos mesmos roubado.

Üma conferência em
No salão do Hotel de Mendes, na

pitoresca cidade do mesmo uome.rea-

ti,¦„, de Alencar, ministro, da. Marinha.

S*S "? A7^is 
asMdom^oaÜ2rxc.-=ie.os f.9".„[.^r>X respectivo di-

í^rtíart 
'-veta' Prcderico

¦Vill.-r. , „._.  |

I B«M»BnmEA'ftftTOjLl
UmTqUESTAO DELICADA

Ameaçou de morte e
foi preso

movido,
xiliar.

hoje Para a
serão rc-

a au-

mulher chamava-se .^ -»¦----: 
A ,.

facto e que tem alguma coi-desgosto
rc sobre -
sa dc possível.

hon-os títulos acima noticiamos

estabeleci-

O governador Üe San
ta Catharína visita
a Escola Rivadavia

Corrêa
O coronel 'Feltppe Schmidt, governa-

dor de Santa Cjitharina,, visitou horrtçje

a Escola Profissional .Rivaúavia toi

mmmmm
policial.

Todos o:

Escriptorio da lirma Silveira
Fio

A viuva Silveira & Eiilio mudaram o
escriptorio do produeto Elixir de No-

cueira da rua Conselheiro Saraiva ns. 14

e ,-fll para o edifício próprio, a rua da

Coria n. <>-¦ 
,.,.„.„„„ .,,„,

ULTIMA HORA

ohjçctos dc valor c dinliei-

ros
dos.

encontrados foram logo artceada-

FWM.AS
Do sr Antônio Joaquim

hcmõs, em commcmoraçao
seu P?c fallcctdo em
tia de 5oí'"no-

Vieira reco-
á alma d.

Portugal, a quait-
distribuiremos a'

ppbr|s portadoras dos cartões

de Adchida 50. .__ A' memória
íLáiá), recebemos .a

ser distribuída
pobres viuvapara

i$ooo pc
fnv

Guedes
oitantia dc 6$oop,

csporlulas de
Santos, Anna

se-

Sol
tem 1. .,
iilo. armado de revolver, ap
mento dn sr. João brenandes
rua do llospicio, 15». atncaçal-o dc mor

I te por ter o sr. Couto, tvo
I seu seduzido sua esposa-. .... ...

i Não existe, entanto, esse motivo,,se

gundõ nos declarou hoirtcm o, «.Conto,
oue apenas deu hospitalidade cm sua

.asa á mulher de Elyseti como creada,
agregada ou coisa, semelhante.

Só o fez, porém, o sr. Couto depois
de Vila estar ha longo tempo separada

abandonou ha mais de

de percorrer to-
"a 

£r's>"ão 
'Ulvseii 

Costa, por. ter

Ccuiio,
 n de ro

dizer dc Ely-

rea. ,

das 
'as'- 

dependências daquelie eiiabelcçi
mento' de educação, em coii-ian.i-.a 1

d Bcnevenuta Barata, (oi' 
feito pcV.is própria» ali:-

COM A INSPECTORIA DE ACUAS

Os moradores de Bento Ribeiro
pedem ap

Dr. Guilheilme Peçanha
de 'Oliveira

(VJUDANTÊ DU ENGENHEIRO RE-'SIDENTK 
DA ESTRADA DE FER-

RO CENTRAL DO BRASIL'
A directòria da Estrada de

¦Ferro Central do Brasil convida

Continua aberto o inquérito ua dele-
sacia do ao» districto a propósito do

S Mio de Moysés dc Pinho, faç 
ç¦ 

oc-
corrido á rua Paraná, uo Encantado c
de uuc demos noticia pormenonsada.

As autoridades estiveram hontem na
casa da residência de Moysés, a. rua

coquim Soares n. 17. No-quarto do
'infeliz 

apenes foi encontrado um ta-

pete que servia de cama, um lençol c
dois cliópcosi . ,..„

São pães da mocinha por quem Rioy,
m-s s. apaixonara o sr.-jono brancisco 
Mello e d. Anua de Mello, residentes a j ureves palavras
rua Simas n. 13, na estação acima.

O revolver de que o tresloucaúo se
serviu foi comprado com dinheiro pe-
dido emprestado á mãe da scnhonla.

•-> — " 

üzòuliontem^uma conferência sobre o

thema "Pela instrticção primaria 110

Sil", o sr. Vicente Reis. cx-auxihar
da Insuecioria de Obras contra as.beç,
cas. Bascando-sc nos dados formulados
pelo recente trabalho da- Direciona Ge-
rol dc Estatística, o joven confercticisla
esoraiou-se cm considerações mleres-
santes oue, duranle quasi uma , nora,
õrenderam a attenção do auditório, em
mie se viam varias c distinetas famílias
da localidade e de veranistas.

O acadêmico Pereira da Rocha fez
sènlacão do conferencista emapres

t

cm

¦r- r,rinii \ngela Pecararo,

íAa^MattosinhoseElviroCor-
rolho.

de Elyseti, que a
IOEssfSs'enhora vive. entanto, dc seu

trabalho na residência da senhora
dos'filhos d-o sr. Couro, que «a^por;
•anto, seu seduclor e sim seu patrão.

direciona,
servido caft
""fj5enronel 

Schini.lt sam wf^f-
mente impressionado dc que. ali uu,
com relação ao cnst.i. prol-ssrjn.il.

¦—-BI- I ¦'", ° —¦¦«¦ ¦ ¦

Museu Nacional
Eoi a seguinte a estatística dos visi-

tantes do. Museu Nacional, durante a
semana finda: .

Terça-feira. 24, i=5: quarta-feira 25.
,(io; quinta-feira, 26, 337: sexta-feira,
-7 162; «abbado, iS, l-fili domingo,
20) 3.9:3. Total, 4-870 pessoas,

\ -fi de outubro corrente foi dirigido

_ inspee^oria do .?. ««^'^Sggj
dU-afeSe^e1üodRi mSiSSÍí

uo encanamento d-apua oue ..me.av

pulaçno de Ancbicia. af.m 
f^

ciar os moradores ''^Vivados dc
q„e ;c vêem ata aso. a P'

agita potável. . a!>c_;ir dc ra-
Esse atoso^Siffiaap. -a ^

zoãvcl c de merecer s a.u"c ,a s:.»s-
rido inspector. não tc^c rc=po

fatoria. „,n^„Ados por unia
Hontem fomos .PJ^T Bento R -

còmhíissno dc habitante. de _• ^^o
beiro, que nos pede ^'-f';, publicas
da Directòria Geral dc LM.a»

para o caso..

os parentes c amigos do ,>,<.
GUILHlv ME PEÇANHA DE
OLIVEIRA, para acompanharem

restos mortacs, hoje, terça-
feira, 31 do corrente, ás 14 horas, do
Necrotério da poiicia para o cemitério
do S. João Baptisla, 5J2»

Tentou suicidar-se ou!
inferiu cocaína for

cada ?!
Pouco antes de 1 rora da manhã de

hoje. populares que passavam pela rua

os seus

O sr. Wencesláo Braz no Pão
de Assncar

o orc«idenle da Republica esteve

Caminho Aéreo do Pão de Assucar,

tAntônio Dias Ferreira
Bernãrdina de Moraes Ferrei-

ra o fühos. Arnaldo Dias Fçr-
reira. esposa c filhos, F.lyira
Ferreira de Moraes e filhos,
genro e mais parentes e amigos

participam o fallecimento dc seu cspo-
so-pae, filho, irmão, genro, cunhado,
parente e amigo, e os convidam para
acompanhar o enterro, que saíra hoje,
terça-feira, 31 do corrente, as 5 horas
da tarde da estação L-entral do Brasi-
sil paxá o cemitério de S. Francisco
Xavier; pelo que desde já ee contes-
sara eternamente gratos. 5°7'.

do llospicio tiveram a sua attenção
voltada para a pharmacia do u. 248.
onde um homem se atracava com uma
mulher, numa luta titanica.

Chamada a policia do 4" districto, vc-
rificou esta traiar-se do vendedor cm-
bulante de cocaína Álvaro Soares, em-
¦pregado do dono da pharmacia, Ber-
nanlino Jorge, e a decai.Ia Deolinda Ri-
beiro, que ali t'»ra, ninguém sabe fazer 1 de" Castro, direclor

que. A rapariga foi encontrada sem -----
fala, e. chamada a Assistência, verifi-
cou esta ter a mesma ingerido cõcàjrra.

A policia interrogou Soarei, que de-
clarou ter lutado com a decaída, afim
dc evitar que a mesma ingerisse o ve-
neno.

O delegado do 4*. districto abriu in-
querito. afim. dc verificar se a raparijja

. ingeriu cocaína per vontade própria,
para se suicidar, ou se » issa foi obri-

gada por Soares, Este foi recolhido ao
sadrez-

•A reunião do Iiojc*
Afim dc tratar de assümptos urgen.

les, rcunc-se hoje, ás 5 horas da lardc,
a Federação dos Estados do Norte. A
secretaria pede .por nosso intermédio o
eompavecimento dc todos os directores.

im__ra < w *~~' —"

O ultimo tratado das ilha
do Prata

Menos Aires, 30 — (A. A.) —O dr.
Daniel Mur.oz, ministro plenipotenciario
do ibverno oriental do Uruguay nesta
capital, esteve hoje na Casa Rosada, em
conferência com o clianccMcr Carlos
Bccu'. A confercr.ci.. foi longa, igno-
rando-se, porém ,0 assumplo nella yen-
tilado, acrcditaiido-se, entretanto, que
algo se relaciona com o ultimo tratado
das ilhas do Prata.

O "SALÃO" DOS HUMORISTAS
Os expositores hontem, hontem reuni-

dos, ultimada a 'tarefa do recebimento
de trabalhos, confirmaram os. poderei
dados ás cpmmissõcs já escolhidas, que'
são: '•'.. ' :'¦- .,, ,,.

Secretario geral, sr, Basilio vianna.
Commissão de iustallação: Couxlo

Cordeiro, J. Storini, Luiz Peixoto, Ru-
bem de Assis, CieeroValladares c Nc-
mesio Dulra,

Commissão do catalogo: Bclmiro do
Almeida c J. -Carlos.

A exposição será inaugurada dentro
dc poucos dias, no Lyceu dc Artes e
Officios.

 «imti» —¦
A volta do dr. Souza Dan-

tas á legação argentina.
Buenos Aires, 30 — (A. A.) — Em

seu numero de hoje, 'o vespertino l'<l
Diário", omecupandose do próximo re-
gresso do sr.| Souza Dantas ú chefia
da missão brasileira nesta capital —

po:s, segundo "El Diário", o posto (Bi
enviado extvaordinatio e ministro piem-
potenciario do Brasil aqui não pódc si;-
desempenhado por outro dipfomatn 'l'ií:
não o aclual director interino dos Ne-foi

""'7,V^,,irn <le s cx,; convidando-o a

BlI^dcnr"oap=diir"s Vences-
^Siat^oí)0 T\s^SF^|Se^-accide,iVe de'(iue foi ha dias

chefe de sua cas 1 militar: dr. AoysioUnia o ministro Souza Dantas lan.en-
.hefi. dc .iia.ca..i 

^^ Facl,ldadc delt!md'p-o com expressões carinhosas 3

gocios Extcnorcs desse paiz, pelo "ie-
nos a contento gerali do povo e gove-r
110 argentinos — diz qne sua
anciosamèntc esperada amu: , _,

No mesmo artigo, " El Diano -

se ao

volta é

refere-

—¦O «_»«.¦»»Medicina, o commcnaauor Antônio 18. ex.

EraZj:V noite quando o chefe da noção
chegou ao alto do morro.

extasiado ante a deslumbrante pers-
pectiva que apresenta a nossa cidadCi
vista á noile, de tal altura, o dr. .\\cn
cesláo, depois de externar s-.ia a
cão por tudo quanto via, teve os mais, ..... ...,:.,-, . ,,„, ¦.,
-alorosos elogios á execução da grau-; a segunda edição da. eslatutica çsco.at

Estatística escolar de Mi-
nas Geraes

Bello Horizonte. 30 (A. A.) — O sr,
ndmiVa-1 Einilio Mineiro, chc.e de secção da bç-" '" ' 

cretnria do Interior, eslá organizando
„i-:,--n ,ln nstatistica escoar

dodiosa obra de engenharia que rcpresen- do ..Estado, com amplosJ^^.
.. . .—-_ s,. «;.-..,-.s._ »_'__. j.'i»nS.no primário, secundário, noitnai»ta a construcção do Caminho Ãcrèo do I ensino primário,
Pão dc Assiicar., superior e profissional.

#¦'"

p:.'9- •
feji-> -.('-'•—'—v-^r—^^, -"r".'__"'*^_t_i-"T'l.'... irtAA^'™****"*^5"*"'.....^
8^T/ásI_giSBOB^^ " 
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UM MUNDO DE OURO
LIBRAS 4 IO LIBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus doar-ros por melo da Loteria Federal de 23 de Desembro delBM.

41 PRÊMIOS constando cada prêmio dauma bolsa de prata contendo

10_Í£_______L10
EM OURO

Que terío entregue* ¦ quem apresentar bilhetes fornecidos pela eusVEADO ***<,~o-)'m*g<iH-i-s primeiros li prêmios maiores da Lfteria Federal do NATAL de 1018. '-•"-""

CONDIÇÕES
A quem «pre**nt«r na casa Veado a Rua da Assímhlia, *M-98 

o coupon¦qui Junto acompanhado de 10 vales das nosias carteirinhas _» rionrSíiric-btra em troca um bilhete rmmeja-o cujo numera nmsiwndmdases primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal dei 23 de KK1816 terá direito «uma bolsa de prata contendo dez libraí cm oufo° 
*

,m< ** ,ríca 7.0S í-1 httv8 ¦"¦••¦ ° «-«"""'so termlnani cm 15 de Dezembro daKtaw.ísfr pci° cor,ei°<,uattdo ««xa
Os ireiios estão en exposição ias vitrines VEADO

^CT^X NATAW3IG

fesgf"VEADO"

Corte este coupon,
Junte-lhe 10 vales
dos cigarros

H

» Vbna tkr*. eu oj principaes 2K_i_5*representa com Ria?», arte • *-«;jS___
Compleuri o program-na um attraeate

acto de novidades. ,„-,-, „Um espectaculo delicioso em stirama. o
de hoje. da afamada transformista.-

A companhia do Eden-Theatro ^de 
1,1^

boa, continua a ter um veio •"«Çf1'?,."
revísta-fantasia - O amor. aue ««»-»»"?*
do exito pouco «ommtim, no Car os Oomes.

%' uma peça tc^.seBtini-ntal. com um
poema poético o musica deliçiosissima. «ue
dia a dia mais agrada ao *«¦*<¦•. 

_,.,Para boje estão annuncudas mais duas
representações d'0 <m"r. nas sessões no-
cturnas. *

Na im-tíii'- de amanhã: no Palacc-
Tlualrc, a companhia Vit.ile dar-nos-aa
opereta — Torcedor, em oue hontem ítalo
Bertini alcançou mais um ruidoso triumpno.
Toreador i uma das oeças que mais alegria
despertam o oue tem o mais ssfusiant» e
cômico librettp.

* * *
Varias
¦ ¦ . m

UM FESTIVAL QUE
PR0METTE

ttm muitos atractivos a festa do «eter
Carios lUal, na pr~jrima sdx*a-íeira. 'A

famosa revista "O 3-" ha de causar
enceesao coai o seu novo desempenho « •
sim luxuosa montagem. O fado da platía
é cantado desta vci por Elisa Santos, Ti-
na Coelho, Margarida Vclloso, Celeste de
Oliveira c Joio Silva no "17". Os *v»

idro» Hrfaíibrasüciiios, que vio pela pri-
ir.eira o unica vez, finalizarão cum uma
«berba apotheose do joven scenographo
Ittyualdo Martins, ao Rio de Janeiro. A
conferência dc Carlos teal terá como eol*
laboradores: Henrique Alves, João Silva,
lu*z llvavo, Mcdina de Souza, Tina Coe*
Ilio e (Iracinda Alves.

«.
A companhia Alexandre Azevedo c A'n-

tonio Serra está montando a t«eça sacra —
"O Martyr do Calvário", que representa*
iá, no Recreio, a 2 dc novembro, dia <e
firados. O Cüristo será interpretado pelo
autor Alexandre Azevedo, que o faz com
ri ande brilhantismo, 110 Theatro da Nn-
turczii. O papel de Judas e uma creaçao

Bella.HotittmtK 39 (A. A.) — - com*panhia dramática nacional F-óesJ-icilia«Ftra, represe-itará amanhã, «O dote", deWrthur Azevedo e a nova'peça do dr.Carlos Góes, intitulada ."lEnsinae a ler",dedicada ao dr. Delfim Moreira, presiden-te do estado-

MUSICA
* * *

CONCERTO DE EUILIA
FRA8SINESI

A çninmte violinista Emilla Frassfnesiirmí de Fátima Mins. vae dar.nos um belloconcerto de violino, organizado para a rna-tmêe de sabbado, ás 4 horas da tarde. Do«qrogramma, que esta sendo organizado comrequmtado gosto, artístico, faz parte aC*<k«?_iii~ de Back. Será uma verdadeiramatinée Manche, dedicada ís familias ca-
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• troque por um bilhote numerado da casa
VEADO

p«ra se habilitar ao GRANDE CONCURSO d«

UH MUNDO DE OURO
EIVE

lis de mm comp» cm mm\\

IO
a

jHBATROS\k CmEi-AS/

tem um
os outros ?

n ,-. entrada por iavor <•¦«. .»•«"» *•- -•;--

diversões, parecendo que não desejam

potiquisismo, para tanto tra-

UMA IDÍA A EXECUTAR

A a" delegacia auxiliar teve, ha dias, um

testo bom, recebido com g-raes applausos,
excluindo da tabeliã do serviço do policia-
mento interno dos theatros vários üupplen-
-cí sem compostura. A acçiio do respe-

divo delegado auxiliar, o dr. Osório de

Alnuírla, não foi completa. O seu movi-

mento devia ter sido mais amplo, protiio-
Tendo o saneamento geral da classe «los
-iipptentrs. que, infelizmente, tantos ole-

menlos mios possue.
Catgo não remunerado, salvo cm momen-

tos especiaes, os indivíduos que P"i"a _!a
entram fazendo empenho da nomeação, nao

ha negar, tem quaesquer propósitos oceul-

lcs. Nem sc comprcliendo o prestimo gra-
(ioso de serviços i policia, sem uma vau-

lageiii qualquer, lia, na verdade, alguns

que formados, são nomeados 1" c -» sup-

ploiitcs, contando tempo e esperançados «le

conseguirem attingir o mais alto cargo dc

uma delegacia. Este.-, portanto,
ptonositò conhecido c liso. E
Os (pie não são formados? Que intuito po-
ilem tci? Sabe-se, apenas, que elles «|UC-

rciii a entrada por favor tín iodas as casas

dc
mais nada.

IC* pouco,
"o0'p*rincipal 

c que, mesmo nostlteatros, i.

reduzido o numero dc supplentes que se

coniluacin com decência. Não encontrando

outras distrações, sentados mesmo no ca-

üiarate da policia, cruzam ns pernas, quando
não sc deitam, fazendo dc uma cadeira sim-

pies convidativa cliuiic/íiiflii* e_pncm.se a

ler jornaes sem o menor respeito.
O serviço dos suppl.onfês sempre íoi ns-

sim, cheio «le falhas. ;
Ua tempos, entretanto, íoi suscitada a

i,l,"a (lc serem estes substituídos pelas ou-

lotWa.les do districto a que pertença a casa

<le diversão.
D.'.t'i-ic estaria o mal cortado pcl.i raiz,

,. desse movimento, alviriiim vantagens

ttj:écpciü«iies. ...
Por que não se põe cm pratica essa nica

ieliz? ¦'
t> * *!*

PRIMEIRAS
«A* HEDEÃ SOLTA"

O S. José muda hoje dç cartaz.
!•; fal-ó dando-nos uma revista de cos-

-umes porhiBuezcs - •!' "i'" •,""''' n'M
aijni j.'. tez, ha annos, grande suecesso,

«i.an«ló representada pela coinpanhia Car-

; «s l.eal, no extineto FayllliSo Interna

Gioana, Giulicta Ccsti, Ilalo, Ilcnini, Al-
Ire.lo De Torres, rompe':, Cnvcstri o Ma-
ria De Marie.

.Vos bailados ínlicntiiram-sc ainda, c
muito, as intcresiáníc-J irmãs Viitoria c
Ovidin Tarnaglii. .

A orchestra rcffi(ta pch proficiente ua-
tuta do maestro E. Mogavcro, conduziu-
se lio nmrieira apreciável.

Foi ntais um espcct»cu!o dc graíide exi-
to para u coiiuiaiiilúii Vitale.

OS FILMS DE HONTEM
Como de costume, foi hóiitom dia dc nm-

dança de programma nos principaes cinema-
tngraphos «da cidade. O Odcoii o elegante
c luxuoso cinema da Companhia Ciucniato-
graphica Brasileira, 03tá cxliibindo um pro-
gramma de primeira ordem, depois de Mcni-
cbclli e Bertini, apparcce na tela do Odeon
a admirável Maria Jacobini,' a inspirada
ctoadora do bello iilm "(Jinudo a primavera
vcltou...", no grandioso trabalho A Corsa-
ria, drama de paixão violenta. Como com-
pletnéiito ao programiua, exliibc mais o
Odeon, o sempre interessante jornal univer-
sal Cuii/iioiit-.-lctiin/iiiiidi,'1.

Ia ftuinie de Claude (A mulher de
Claudiu), a celebre obra do glorioso autor
da "Dama das Camelias", Dumas Filho, í
o admirável iilm, em 4 actos, que hontem
começou a ser cxliibido no Ciuc-Palais. Üs
arlistas da festejada firma líclair correspon-
deram completamente ao arrojo da execução
de obra tão celebre, c, com admirável iiikT-
prelação, dão magistral relevo ao entrecho
empolgante, imaginado pelo autor.

Outro programma sensacional é o do Ave-
nida. Ahi se exhibcni as 0° e 10" avciittt-
ras dos Piratas Sociaes, da D'I,uxo, O
milionário dcsàpp'areciih. A 10" parte consla
de dois outros números, tambem interessai!-
tes. Completou o prograrama A batalha
silenciosa, drama amoroso, do uraiide cscii-
ptor fítorge òibbs, interpretado pelos fa-
mosÓs nrtistas da Universal.

JixccllcntC; o programma do Pothé. Ro-
binne, uma .Ias rainhas da elegância, c Junc
Cnprice, a encantadora pérola da lfax-Film,
nos appareccm nn dois bellissinios films; a
primeira, no empolgante diaina ent 5 actos,
da 1'iitlic Fréres, C'/iei)i.'e mortal, c a segun-
da, 110 iilm A joven df.s montanhas, 5 actos
vibrantes.

O capitão Negro, é o emocionante film
que, no popular cinema Ideal, fúrma ,1 pri-
meira parlo do programma novo. Drama
imaginoso', O capitão Xcaio está dividido
cm sois longas parles, Iodas sobremodo ener-
vantes. A seguir, o ideal cshihe o film
dramático Sacrifício de esposa, constando
de cinco pintes dramáticas, da Fox-Film.

O Íris cxliil.e dos melhores progranim?.':

.. - iiclor Ferreira (lc í-ouza. João Larbo:
sa fará o PMatos. O «Danei de Magdalena
sua. peln primeira vez, dcscii>i'eiiliado pela
aclriz Juditli dc Mcl'o.-(V Foram tão iiisistentes e numerosos
03 "edidos para rptie a companhia V ualç
desse uma "reprise" da "Ducliessa dç Bal
Tabarin1', que a empresa do Palace- fliea
tro resolveu dar anraiiliã uma representa-
çãn da linda orereta <lo I.con llard. bera,
pois a noile de anianhã nmis univ novo
triumpho para llaln llertini, Pina (.mana,
Giuliela Cesti, Ciprandi c Pompcu Ponipei.

m> Amanliã. em "nialince", a companhia
Curam! ii-Scoeiiamiglio nos dará a repeti*
çlio «Ia "Uva", cantando, á «noite, "Amor
dc iiuiscára"; . ,-.

4>> Henrique Alves, o estimado artista
que a nossa pinica costuma festejar sem-
pre, presentemente figura proeminente (Ia
rcnipanhta «lo líden-Tlijatro, «le Lisboa,
fará a sua festa artística no próximo dia
10 dc iiavembro, coai um programma cheio

«de novidades.
<? No próximo dia 13 realizarão, no

Ü':.l civ'1'liiv.tre. nm ts;«tclaclo, o secre-
tario Alagón ¦• o bilheteirò Carvalho.

m> Sexta-feira próxima, ás 4 horas da
tiirdc, icaüza-sc no Phenix, a matinée dos
liumnristas, cujo piógraiiima daremos,
amanliü»"; I

<|r Telcgraiiiina da Agencia Americana :

Vamos ao Odeon ?
Que levam hoje ?
Um film da MARIA JACOBINI, ti

feliz e lind_ interprete dc "Quando a
primavera voltou..."

Ah ! já sei. E' a CORSÁRIA,
trabalho que vem prccedido/ de mui-
ta reclame. «Maria Jacobini é uma «das
«primeiras artistas Italianas e, no cinc-
ma ella rivaliza com a Bertini e «a Bo-
relli, suas patrícias. N5o lhe falta, além
dc sincera interpretação da arte, ele-
gancia e belleza, alliadaa a saber vestir-
se como poucas...

'Ei «por falar Odeon.., Já lá foste
depois da radical transformação «pela
qual passaram a sua sala dc espera e
salão dc exliibição do Jado da rua Sete ?
Ainda não ? Pois me admira como uma
pessoa elegante como você não tenha lá
ido...

Explica-se: E' que quinta-feira,
quando se fez a transformação, leva-
vam Teprise e ás primeiras eu nunca
falto. Pois irei hoje, ver os salões c
os films do ODEON.

li não tc esqueças que_ já está
annunciada- para a próxima quinta-feira,
depoi sde amanhã, «um film «nacional, de
assumpto nacional e instrttotívo além de
patriótico: «— OS SUBMERSIVEIS
BRASILEIROS.

Unica e yerdadelra cura da qnebradnra oa

HERNI
SEM OPERAÇÃO, nor meio da CINTA HERNIARIA ELECTRICA do

Instituto de Orthopedia Incruenta — Casa matriz. Paris, Buenos Ai-
• res. Rio de Janeiro, S. Paulo, rua S. Joio n. 77.

PATENTE -86.993, DE BRUXELLAS — MEDALHA SE OURO DO
CONGRESSO DE PARIS

Devendo o senhor Prof. Lazzarini ir «para Europa NO M.K2 DE NO-
VEMBRO par» compra de material orthopedico, avisa aos numerosos do-
entes da Hérnia que o afamado Estabelecimento estará aberto AT*. O
DIA 5 DE NOVEMBRO, ás ordens dos senhores e senhoras interessados
consultando gratuitamente. Apparelhos leves < invisíveis, garantindo uma
coatençío suave e perfeita Umbcm das Hérnias as mais volumosas poden-
•dó o doente trabalhar, fazer qualquer exercicio, ficando completamente
curado sem operação alguma. . , . .„-.-.«, ,.Declaro que fazendo uso do CISTO do Professor LAZZARINI fiquei
completamente curado de uma Hemia iscrotal, que soffria ha longos annos.
Attestando sua cura, tambem renovo minha gratidão — Manoel Crcia do
Amaral. Contra-meitre da Fabrica de Tecidos "Corcovado".

Apraz-me declarar que solirendo de uma Hérnia antiga, a qual muito
fazia-me soffrer, tive a felicidade de ficar completamente curado, applican*
do a sua maravilhosa CINTA, Milhões de a«gradecimcntos — Alfredo An-
dalo. _ ,Largo dc S. Francisco, 9 — S. Paulo.

Rio de Janeiro - Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, ventre caido, rins moveis, dôrcs rhemnaiicas, seiatica, debi-

lidade nervosa curada com especiaes e modernos apparelhos electricos. Re*
partição orlhopedica para senhoras, dirigida por uma dama especialista.
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ytnbl rara as creanças
rachiticas

Sports

BREVEMENTE
Sc cxhibirá o film nacional

Divisão Naval
Portugueza

DE SEÜURO SUCCESSO

Ytnbl
Superior a todasas

emulsões

HÃO CONTÊM ÓLEO
INSTRUCÇÃO PUBLICA

VAo sr. director peral foram assigna-
dos hontem os seguintes actos:

-Convertendo em nii.xla, com a (leno-
minação de 5", a i" escola feminina do
19° districto;

designando para reger interinamente
a. 5" escola mixtii do 10" districto", dona
Zulniira Mendes de Oliveira Costa;

transferindo as professoras Clementi-
na Carvalho, para a 7° escola do 70 dis-
tricto e I.ydia de Siqueira Vasconcçl*
los, para a 1° feminina do mesmo dis-
tricto;

«dispensando dos logarcs dè substittr
tas de adjuntas licenciadas, d. d. Ma-
ria I-tiiza Cottc e Jalva Guanabara;

rcconinicndíindo aos inspectores esco-
lares que desde já, «previnam aos «pro-
fessores que as coiiiniemoraçõcs a ser
realizadas vau escolas, nos dias 15 (pro-
clamação d-a Kcpiiblica) e 19 de no-
vembro (festa da bandeira) devem ter
o maior brilho c que vi festa civtca dc
15 de novembro deve ser realizada em
uma das escolas de rada districto, pré*
viaincnte designada pelo respectivo in-
s.pector escolar c a de 19 cm todas as
escolas;

designando Odettc Vieira de Moura,
substituta, paia a 4" mirla do 14" dis-
iricto; Maria José Seabra Lins, ad-
junta, de a", para a 9a mixta «ío 1°,
Iílna Senão Alves de Amorim, adjunta
de 3", para a 3" mixta do 9"'; João Ba*
ptisla de Azevedo Leal, auxiliar, para a
a 2a masculina do 17"; Ida Haydée da
Cosia, auxiliar, para o Jardim de In-
fancia Campos Salles; Aurora Miranda,
.substituta, para a n" mixta do 7°, Al-
berlo Mariivlio Dunliani, coadjuvante,
para a 4° masculina noctiirna do 3° e
Carlos Eugênio Pinto Caldeira, coadju-
varité, para a a" do 2° districto.

Massa de Tomate- A me*
lho* «

o da Companhia Maiiufactora de
Conservas Aliinciiticías.

 imém-tm *m

cngraçaiUssimii c bastante
cuidado,

certa tu cn*

copai,
A peça, que.

IlitcrMíantOj posla cm scena com
-icla çniprcKi 1'asclioal Segrctò,
lc ler.i o mesmo exilo que então alcançou,

São compares da revista Alfredo Silva

(o Jlotiearlp) e João dc ücus (o Seniina*

A distribuição dos papeis, é a seguinte:
Tlarnalié, boticário. 'Alfrcilo Silva: Tc-

tico, fcniinarista, Asdrulral
-.itftíi): CtilÇji

1'i'ior
r.*i't'íliil
.eirç.ln:
'intaíi-àfl'

dotintdh
ilasilio. l.iii'1

Miranda (com-
Kufia, .T. Mal-

Ribeiro; Hahianp",

«lodinl
Km. '.
Mutl-ii
a.i.il;
ta c (laldiiria. I

u .Vfméiih'; Convidado, .1. *'};
V.i da Mira «• Iiiglcz, lternar.li-
.1.,; Mocarico. Vi.cente Cdestin»!
c Pamlcita; Pedro D.as; Colxao
IV-i Delgado; Aurora. I.aurii
llarúára. mullier dú Hariinbe.vc

Bálitáiia; .Uua" mliila
.ara.

l'".!vira M
I.;-il . ¦i'*|l, -....,-*...-.'carta. 

Kcairfa Martins;, tario-
Càlibs: Tia Carolina

.1 culpa alheia, é um bello romance, cm que
tem trabalho Importantíssimo 1'rancisça Iler-
iini, nome sobójauicnte cohticcldn, C.ousti-
tue n secunda parle (lo prosr.imma, o dra-

I ma Oj carreteis «le fios de •¦ura, o mais
lin.lo trabalho da grande fabrica Caumont.

Tambem o popular cinema dc Copacaba-
na o cinema Americano, mudou hontem
de cartaz, aprcsentoiido-so com um film dc
primeira ordem, Loucuras da mocidade,

prodigiosa concepção artística da fabrica
Pox-ImIiii, cm que interpreta o papel dç pio.
tagonista o festejado actor Ceorgc Walsh.

:S * *

CARTAZ DO DIA

Theatros
tt-poiicza,;

pira
tosi C
i:il',ri;
cit.-a.la;
i.licira.

cocotto
i.l.ll

Pândega,
Pimd;-ga,

' írciiucia, Maria dr
ApolHriariii Wrnr.
Ilmilia dc Sour.-.;
l.epcs.

Juditli l-as*
ntoniã He-

Neves: Ia
des; Ia cozi-

:» coí'n!'.cira,

"amoí: un mascara"
A •. panhia Caramba-Scognamiglip, di!

pc..!,. .).: um gr.'.i','.l^' repérlorio. lodu cli
vr.rí.ir os s':iis csvectaculn:

CARLOS COMiKS - "O an
ia). A'«'« 7 }\4 c .) .11-1.

PAÜ.ACl^riilKATRH —. "lfi
Tulipe" (opereta). As 8 ,iU;

BKCUF.IO — "O Canário'
A's 7 ,ll-l '« (1 314

1-iírU'UUCA —
(oncrila). A'.i D -1Í.|. ,

S JOSfi' — A redea soita
-Vs-7Í » :>'•¦! o ,n •!-'•,

or" (revi*:
•n-Kaii Ia

(comedia).
"Amor .le mascara"

Os dynaraos "Diesel" na
Armada

Vindo da «Europa, acha-se«. nesta-<
pitai contratado pelo Minisieno da Ma-
riülia. o 1'iigcnliciro íranccz I/iiiz l'"ar-
rei (|ue vae ser incumbido dc montar
cs dv-namòs "Uiesêl'-', das officimis dc
machinas da ICscola Naial, cm Baplis-
ia das Neves.

O referido engenheiro ja esteve no
gabinete do ministro da Marinha a quem
comniiinicoit achar-se prompto para se-

uir no ileseinpcnlio de sua «.'cmniissão.

Uma sentença inter-
essante

O juiz entendeu qne o meio não
é idôneo

Mais uma interessante sentença acaba
de sahir da pena do dr. Auto Fortes,
juiz da í" Vara Criminal.

Envolvendo nm caso perfeitamente
corriqueiro, que o noticiário regista
«todos os dias, provocou do magistrado
uma decisão cheia de interesse, sob o
ponto de vista, não meramente legal,
mas sociológico e jurídico.

Não será uma sentença do bon juge,
como muitas que aquelle juit tem profe-
rido; «é, porém, uma decisão que mere-
ce ser destacada pelo cuidado da sua
elaboração, assim como pelos conceitos
emittidos. .

Eis o caso:
Em 11 dc abril do corrente anno, Ma-

nocl Alves de Castro c João Alves de
Souza, cerca de 1 liora da tarde, se di-
rigiram á casa. Zenha Ramos & C, á
ma Primeiro de Março, afim de recebe-
rem a quantia de 5:000$, cujo paga-
mento fora ordenado por telçgramma da
firma Moraes Santos & C, estabelecidos
na Parnahybá. '

A firma Zenha Ramos verificando
que taes negociantes de Parnahybá não
tinham, na oceasião, fundos disponíveis
na casa, desconfiaram da veracidade do
telegramni-n, e, de pesquiza cm pes-
nuiza, dscobriram que o mesmo era
falso. , , ,

E tendo sido avisados «pelo telcplione,
avisaram ia «polida c effectuarám a pri-
são dos espertos por oceasião do rece-
biniento.

O dr. Auto Fortes aprecia longa*
mente os tclegrámnvas falsificados á
luz da doutrina como da configuração
do nosso Código Penal, para concluir

TURF
'¦'¦**¦*

JOCKEY-CLUB
lü! corrida do próximo dl» 5
As inscripç&es recebidas liontem

para os dois parcos coniplementares do
programma da próxima corrida deram o
seguinte resultado:?1 Barão da Vista Alegre" - i.fioo
metros — Prêmio i:soo$ooo —¦ Atlas,
I^aggard e Insigni».

Dr. José «Calmon" — 1.000 metros—
i:6oo$ooo — Mogy Guassu", Guwo
Spano, Lord Canning e Paraná.

Para complemento desses dois pa-
reos, que sc acham reabentos nas mes-
mas condições, será encerrada hoje a
inscripção, ás 4 >U horas.

O programma será considerado com-
pleto ainda mesmo que nenhuma outra
inscripção seja' rocebida.

* **
FOOTBALL

Capella, que sustentou uma defesnsiva
até canoaT o seu adversário.

Terminada a partida de esgrima. liou-
ve um jogo dc «box entre os aluninos
Álvaro Villela e Antônio Fonseca Cas-
tello Branco, sendo vencedor o ultimo.

A parte final foi a«. propriamente, de
desportos e a que, por sua natureza,
constituía o "ciou" da festa e. Por isso,
despertava maior attenção.

Durante toda a festa., esteve á dispo-
sição dos presentes um suceulento buf-
fet". muito bem servido.

A entrega dos premios consummou o
"•"k" .... j . «. ._*...-« «9 José Nanciso da Silva e

O batalhão formoo deante da tribuna ciementino dos Santus Croü,
armada para esse fim. .

O sr. W. L. Aldridge, professor e
director do Collcgio, usou dai palavra
para agradecer a presença dos seus
convidados e felicitar os 'seu9 alumnos
peda demonstração que deram do «seu
preparo pbysico.

O professor Ezequiel Souza, presi-
dente honorário do Paysaindu' fi. C.i
depois dc exortar a figura dos aggre-
miados a esse Club, conferiu uma nve-
dajha de ouro ao alumno Mario de Oh-
veira.

Os demais nromios «aos vencedores
foram entregues por d. Bcrtha Aldn-
dge.

O policiamento, a cargo do _ capitão
Cyrino Silva, foi o melhor possível.

Durante a3 «festas tocou a excellente
banda da Força Militair do Estado, sob
a regência do maestro Costa Guedes.

REALIZA-SE AMANHA O GRAX-
0E ENCONTRO ENTRE O

AMERICA E O FLUMINENSE
Apezar de ter o America iniciado as

negociações com o Fluminense para
adiar a prova a realizar-se amanhã en-
trc 03 dois clubs, o adiamento, não oh-
stante a proniptai acquiescencia do Flu-
minense, que somente requereu a condi-
ção dc ser w nova data marcada antes
de seu novo jogo com o C. R. do Fia-
mengo, afim de que o gesto dos dois
clubs não fosse exposto a más interprc-
tações. ficou 6em cffeito devido a iter
o America decidido effrontar ps iu-
convenientes que lhe trazem a effcdua-
ção do jogo num dia. que não é fe-
riado.

Por isso. a grande prov-ai real vae ser
levada a effcito amanhã, no campo do
America, á rua Campos Salles. Sabemos
que.ambos os "teams" sc apresentarão
completos.

¦Serão elles:
America:

Ferreira
Paiva — Paulino

Adhemar — Witte — iP. Ramos
Oscar — Ojeda — Gabriel — Álvaro

—• Haroldo
Fluminense:

Marcos
Vida! — Nctto

I,ai3 _ Oswaldo — Honorio ,
Celso — Couto — Welfare — Baptista

— J. Carlos
A Liga nomeou o sr. Carlos Villaça

para actuar como juiz dos i°s 'teams ;
entretanto, o "full-tecl." do Botafogo,
sendo tambem sócio do Fluminense,
vêr-se-á impedido, por lei. de aeceitar a
nomeação.

#«.«;*
FLUMINENSE FOOTBALL OLUB
' Tendo alguns despachos telegraphicos
de Juiz de Fora se referido a uma
"equipe" do Fluminense, desta capital,
que dizem encontrar-se naqtiella cidade,
estamos habilitados a informar que ne-
nhtim "team" do Fluminense deixou, o
Rio, o que, aliás, não poderia ser íeiito
sem o cumprimento das respectivas dis-
posições, adoptadas pela J-iga «Metropo-
litana, á qual se acha essa sociedade ti-
liada. t ¦ .1

O grupo que embarcou para Juiz oc
Fora se compõe dc rapazes dq Flunu-
nense, «mas que para li sc dirigiram «ra
caracter particular, como um ,t_~a.m
carioca qualquer, usando de uniiorme
branco c por sua própria iniciativa.

j£ jjj íjj

UMA «PARTIDA EM JUIZ DE
FóRA

O "team" carioca que foi á Juiz dç
que elles não contêm os requisitos exi- p^ disputar um "ma'tcb" com um doi
gidos para existência do crime dc fal- cp_,«_j jocaes, emputou com o mesmo por
sidade. ,."'.-'"

Depois, em so tratando da tentaliva
de um crime, os conceitos doutrinários
da espécie não podem ser despresndos
e na hypothesc o meio empregado é
tibsoliltamente inidoneo «para a consc-
cução do intuito criminoso.

E baseado nos escriptores da mate*
ria o juiz conclue pela iniprocedçnciá

2X2.

RESULTADOS DE VÁRIOS
ENCONTROS OFFICIAES

Ainda domingo ultimo houve os se-
guiincs encontros: _

Campeonato da 2" divisão — Palmei-
ras "versus" Guanabara" — O encon-

i da denuncia, absolvendo o aceusado tro realizado entre os wab» acima, con-

Icjf ^ga"muo'_q"c Mranoel 
ff StJtVr — í níSS;

¦ ' 
__*_"' i,«„__. I 

'iNos 
primeiros "teams" venceu o Pai

UM ENGENHEIRO ENCONTRA- k™. ™ **¦-

Quem qiiiücr lêr scinpre as ul-
tiiiKis novidades c s«í na c.nía Draz
Lauria, ugciv.a geral da A i'l,AN-
TIDA- ,.„ „
fíl, RUA GONÇALVES DIAS, 78

Entre Ouvidor e Rosário

(.revista).

Cinemas

fJOJH
«^ «
P'.>r.l,

Ale

pcr.i

.i°

Cíl-'

, «l-.u-r
i„o vcrdátiçirii. c variada3 nei-
«. li-.ttrc :.s de melhor e mais
i .1 dc iiojo, e-n que se represen-
ricilii de assignaturn, Amor de

nicsea>a, n deliciosa opereta «le Vv.m Dar-
rliY, c •i'.,.o inuiio leu agradada sempro,
mesmo em companhias «pie a não tem dado
rf.TV, ¦, necessário luxo «le m:,se-en-seínc. j f;t.in

U* por cfte ladi», constituir uni ÇS-
ío itttrneíilisMilif)- Autor i/ü m-tscara

tem nni.i (listrihuiíiio miiEnifiea, estando os
prínciitnuj papeis a carj;o dos mais notáveis
i.Hnifnlus d«i gr.iii'!c coiiipanliia. como sc-
jar,-. Mcria Ivanisi, f-íffi Csilb", Nely Car-
iv, cuv. línrico Valic, Oiuscppe rasqtiini e
I.'.i:.'i Cunsalvo.

Com cia premilrc estreara o m,ie?tro,
1-nrico «".iusii, (íc ropuiaçáo firiiiaila <ks«.e

que aqui cslevc com a companhia Juvenil, e
o tencr Giuscppo rasquini, muito conhecido
da nossa platía, que justamente o aprecia.

#
"O TOREADOR". NO

PA T. A CE
Km "r«pri«e", -i corapaníiia Vitólç (leu"lontcm, com uma rasa cl ria, o liellissuna

opcici;> "O '!"'..rc.:i!«'i'". 'iuc naquclle nu«s-1
m«- thçaivò já comi

"A filha di) circo'1I AMKliíCAXO —
! idi.ini..).' 

AVlt.VIDA —• 'Oi «"ratas
' 5 rr..S(.(!Íns (drã:hà)
I "'ciJíli-r.AJ.AlS - "A muUr-r.de Clau-

dio" (drama): "Uma visita.-a frente <In
1 Somiiie" (do natural) ,r''liü!air Journal"
I i.l.i natural)-. .-'.-,. ., ..<*,.-:

Aa esposa" tdrumCO; '.Talhe jour*

Os'arreteis «I" fio" «lc oura" (drania);
O filho de Neotuno" (drama) i Onde

ir.ríríiln (comedia).
ÒUBON —. "A

pequeno cliaiiífeur
Aeíuaitüad'

PATIUi'

dacs" —
¦A batalha silencio-

corsária"' (driim.i)i "O
' (Comedia)! "Caumont

ui<. natural)'.'!CItoqíte ni.irir.l" e "A '

ven daa montainhas"1 (dramas).

RECLAMOS
Theatros

-'.0.1 suçc mu:

mesmos ftrtisws, co*
'(ccãii cm que cuí-
. irão Icinr* ncccssi-
itléiit do que foi PU*

thc-l
fnsoave).

Interpretada pelo«
«nhecidos j.'i pela cor
dim dos *-c;..;> papeis
Awlc de dizer mais.
Woado no tlia iminedioto no da premi
fe" .Io "O Tofeadòr". .

Como na primitiva, a npreeiada cperç.a
"Jfctív. r-.ii«!oso suecessoi "cado dc inteira
Pfiio'. iitiKMtmM ainda -.'ma vc- os
|hl«)l>» 4oa -ppl-udidos «rt-ias: Fina

O Canário, aforliinada comedia «uc tan-
ias enchentes levou ao Recreio, dur-nte cer-
ca dr mn mc* consecutivo csia agora, na
%i?c feita no Recreio, provocando ira.

liojc. O Canário, as 7 J«-*
roite. A

UM ESPERTALHÃO

Os amores do açougueiro e o
desespero da viuva

A viuva Valcriana Lopes deixou-se le-
var pelas lábias do ajudante de .'i<on-
gueiro Dtirval Dutra ilachado, que te di-
zia capitalista.¦E vae dahi, pcrmittm que ede sc m-
slallasse na sua casa, gozando a men-
salidade do ioo$ooo. que lhe deram os
cunhados. Mas, no fim do primeiro
mez, quando as contas começaram a
cheirar, viu logo a viuva (|ue linha
como amante não üm capitalista, mas
um explorailor dc marca.

„, «sem mais !iisior'as tratou de p'»I-o
pela porta í«íra,

Mas o pândega não sc conformou com.
isso c deu -para ameaçar a viuva, che-
gando mesmo a pwlar o muro da sua
residência, na ladeira do Martins nu-
nicrn 5, arnudo dc revolver. _

Afflicta a viuva procurou a policia
do 90 dístrieijo c apr<tsentou ¦fiteisa,
tendo sido aberto, inquérito
faclo.

DO MORTO NO
COMMODO QUE OGGUPÀYA

«Xa casa n. 6i da rua Silva Guima-
rães recidia só o engenheiro da Cen-
traí dr. GuiMierme Pcçanha de Oliveira,

O atrazo de um comboio da Leo-
poldina provoca um

conflicto
¦O trem «S ii, da LeopoWina. Railway,

atrawvu «hontem, com o "tender" car-
recado de toros de lenha'... <le caJ-vao,
nem a cinza I...

O atrazo era inevitavclt mesmo por-

3ue, 
ua carreira normal, existe a maior

as complicações.
«Qu«ilquer «grio <le areia, na engrena-

gem. poderia produzir atras» de mimi-
tos, mas vapor provocado com o «sacn-
íicio de arvoredo daria horas oara che-
gar a resultado «satisfatório.

Foi isso o que aconteceu, Todos e*-
geravam na Praia Formosa o trem
S. 12 até que, perdida a paci-
encia, as reclamações àpparccéram
passageiros «indignados, em extraprdina-
ria exaltação, esqueceram os limites aa
paciência „, .

Chegado'«o comhoio, conflict ofoi tra.
vado, aproveitando o momento mesmo
aqitrfles que não tinham de viajar.

José dos fianWs e «Russo Pirajà", des-
ordeiros conhecidos, acompanhados dos
iseu3 subalternos «acompanharam o pro-
'esto.

Pedraa, outrts projcotis, foram atira-
dos aos carros, quebrando vidros.

Procurando restabeliscer a ordem, in-
temeram o guarda civil José da Con-
ceição Ferreira de Paiva e a -praç* da
Brigada Policial, *. **i, da ,** compa-
nhia, do i "batalhão.

O Conflicto foi estabelecido, espan-
cando os desordeiros os que encontra-
vam e inutilizando os uniformes dos mi-
«MtaréSi

Sabedor da oceorrenoia, o commissa-
rio 'Almeida Mello, de serviço no ío"
districto policial, «acompanhado dc pra-
ças e guardas civis, chegou «a tempo de
«restabelecer a ordem, prendendo, para
averiguações, «um indivíduo, de nome
José d'os 'Ramos, residente em Ramos
e qtte teve parte «saliente no conflicto.

O «ujírda civil José da Conceição Fer-
reina de Paiva e o 2ji tendo recebido
ferimentos, foram curados no Posto
de Assistência, Índio o primeiro para «a
sua residência e o outro para o hos-
pitai dá Brigada Policial.

Após os acontecimentos a estação da
«Praia «Formosa, ficou garantida por «seis
praças dc infanteria, c uma de cavai-
•laria, -sob «as ordens do íonnuissario Al-
meida McSo.

"TABAOARIA OUVIDOR"
AOS SEUS AMIGOS E FRE-

ÜUBZES
_o dia i° de novembro em

deante esta "TABACARIA" fe*
chará o seu expediente ás 20 ho-
ras e aos sabbados ás 22.
DErOSITO GERAL DOS CIIA-

RUTOS "OUVIDOR"

168, rua do Ouvidor, esquina
de Uruguayana n. r>2. Teleplions
— Norte, 120, «— Accaeio Leite.

m > m » m

Reuniu-se hontem a commissão K lUR^K
de promoções no Exercito rtü nuüüftü

Reuniu-se hontem, cxtraordinariaiucn-
te, a commissSo de promoções no Exer-
cito, que resolveu apresentar- os 6e-
guiittcs nomes para as vagai-existentes:

Na armai de infanteria — Com a
promoção a coronel do tenente-coronel
João Caetano de Faria_ Albuquerque,
por decreto tle 10 de maio, e com a re-
•forma do tenente-coronel Adolpho José
de Carvalho, «por decreto de 9 de ogos-
to, ttudo do corrente anno, ahriraan-se
duas vagas diste posto, devendo a pri-
meira ser preenchida por merecimento,
visto a ultima ter sido por antigüidade,
por um dos seguintes officiaes: majo-
res Chanaineco Antônio da Fontoura,
Norbcrlo Augusto Villa» Boas e Ma-
noel Soares Lima. Os dois primeiros
vêem da lista anterior e o ultimo foi
escolhido por ser o qüe melhor satis-
faz os requisitos do principio de mc-
recimento. Ao official promovido com-
pete classificação no 13o regimento. A
segunda vaga compete ao tcnenite-coro-
nel graduado Norberto Augusto Villas
Boas ou ao major Felippe Antônio da
Fonseca Oalvão, caso o primeiro que
está na lista, seja promovido": por mc-
recimento, cabendo-Jlie classificação no
57° batalhão de caçadores.

Destas promoções, da reforma do ma-
jor Miguel Archanjo Tenorio dc Albu-
querque, fállecimento db major Joaquim
Pereira Piracuruc:«, reforma do tenente-
coronel graduado Cândido Borges Cas-
tello Branco o fállecimento dos majo-

Horacio
_  respeoti-

vãmente, «ai 2*5 de janeiro, is de junho,
5 e 14 de julho c 19 dc setembro, rc-
sultam sete vagas deste posto, cabendo
as i", 3*. S" e 7* ao principio de mere-
cimento, visto a ultima ter sido pre-
enchida por antigüidade; a commissão
apresenta a «seguinte lista: capitães
José Sotero de «Menezes Júnior, Aineri-
co de Abreu Lima. Hygino Pantaleão
da Silva Júnior. Jacintbo Ignacio Tor-
res Júnior, Marcai iNonaito de Farias c
José. Vieira da. Rosa. Os dois primei-
ros vêm da lista anterior e os quatro
últimos foram escolhidos por serem os
que melhor satisfazem os requisitos> do
principio de merecimento. A09 officiaes
promovidos cabe classificação, respecti-
vãmente, no 14o «batalhão do s" regi-
mento, 13° batalhão do 5" rcuimento,
38° batalhão do 13' regimento c 4«°
batalhão do I4g regimento. As 2", 4*
e 6" vagas competem, por antigüidade,
aos mnjor gradufldo José Augusto Per-
reira da Silva e capitães Luiz_ Irenio
Ferreira dc «Mendonça c Epaminondas
Tlicbano Barreto, aos quaes cabe elas*
isficação, respectivamente, nai vaga dei-
xada pelo major promovido por mere-
cimento, no 36" batalhão do 12a regi-
incuto e no 8" batalhão do 3° regimento.

Destas promoções resultam sete vagas
do posto de capitão, que, por terem sido
as duas utlimas preenchidas por estu-
dos, competem as i\ 4* e 7*, por anti-
guidade, aos primeiros-tenentus João
Ferreira de Carvalho, Flodualdo Perei-
ra dc Oliveira e Vicente Toscano, ca-
bcndo-lh.es classificação, respectivamen-
te, na vaga deixada pelo primeiro ca-
pitão promovido por merecimento, na
i* companhia do 12" batalhão do 4o rc-
gimento e na do ultimo capitão promo-
vido por merecimento. As 2", 3', 5* e
6" competem, por estudos, aos primei-
ros-tenentes Herminio Castello Branco,
Manoel do Nascimento Lins, João Lo-
pes da Silva e Francisco de Araujo
Caldas Xexéo, aos quaes cabe classiíi-
cação, respectivamente, na 1* compa-
nhia do 48o batalhão dc caçadores, nas
dos segundo c terceiro capitães promo-
vidos por merecimento e na a* compa-
nhia do n° batalhão do 4° regimento.

Destas promoções resultam sete va*
gas do posto de i" tenente, que, por
ter sido a ultima «preenchida por anti-
guidade, competem as 1*, a*, 4', S* c 7*
por estudos, aos segundos-tenentes
Eduardo Guedes Alcoforado, Roberto
Mendes Malhciros, Polydoro Corrêa
Barbosa, João Ccsar dc Castro e Dal-
miro Buys dc Barros, e as 3*.c 6*, por
antigüidade, aos segundos-tenentes An-
tonio de Araujo Lin9 c Francisco de
Arruda Camera.

Destas promoções «resultam sete va-
gas do posto de 2" tenente, çue com-
petem aos aspirantes a official Hugo
Bezerra de Albuquerque, Alfredo Men-
na Barreto Ferreira Filho, Alkindar Pi-
res Ferreira, José de Oliveira Monteiro,
Amilcar Sérgio Velloso Pederneiras,
Arthur de Azevedo Marques 0'Rci!y «í
Agenor da Silva Mello.

Tambem nesta arma foram feitasmais
as seguintes propostas: com o falleci-
mento do i° tenente Manoel Antônio
de Sampaio, a 23 do corrente, abriu-se
uma vaga, que compete, por estudos,
ao 2° tenente Alcebiades de Oliveira
Brasil. A vaga resultante desta pro-
moção compete ao aspirante Jorge Elias

Na" arma dc artilheria resolveu tam-
bem completar a lista, fazendo as se-
«•uitnes propostas: coni o fállecimento
do i" tenente Vicente Ferreira da F011-
seca, .1 16 do corrente, abriu-se uma
vaga deste posto, que compete ao a° tc-
nente Mario Ramos.

FLORESTAS
Escrevem-nos:"Todos os lavradores dignos desse nu

mc, acham que já ha muito devia estar
íuiiccioiiando o nosso Código Flores-
tal, pois, em cada dia que passa., tom-
bani indevidamente muitos milhares de
preciosas arvores, cansando isso gran-
des inales, como cscmsèz de chuva»,
insalubridade. falta de madeiras, etc.

«Sendo o Código Florestal em nosso
paiz uma cousa utiüssima c urgente, e
delle não .trattvndo 03 nossos legislado-
res, attribuimos a causa á falta de co-
nhecimeulo do que se passa no interior
c á falta de patriotismo.

O projeco apresentado h:« dias por
um deputado estabelecendo a penalida-
de para os proprietários iiiit derrubai!»
os trechos de multas que abrifiSim as
nascentes, tem sido bastante coinmen-
tado entre os lavradores, discordando
sua maioria desse projecto. Acham
mais viável tuna lei nue obrigue o*
proprietários a conservarem a sexta OU
sétima parte de sua terras cm nat-
tas, e aqucllas propriedades que nio
ma«is tiverem mattas, como lia muitas,
serem seus proprietários obrigados ao
plantio no prazo de dois ou trrs annos;
ou então, que seja de tuna vez decre-
tado o Código.

Todos os lavradores da espécie dos
que acima citei, não ignoram serem as
arvores grandes «Mtraentes da chuva,
e que logo após ser derrubado o matto
dc qualquer nascente e o terreno <tw
redor ser cultivado, Mr infa.lllv«l O
grande augmento do volume d\igua de*-
sa nascente, o qual conserva-se iode-
«finidamente, desde que não se deUt
crescer dc novo o matto ou que sobre-
venha uma grande secca«. Nenhum des-
ses lavradores concorda com o que af-
firmam certos escriptores, de que nos
primeiros annos è cento e grande esse
augmento, mas que é elle illusorio, pois
que no curto espaço de quatro ..«mios,
após a derrubada exgota-se a nascente.

« Ha no interior muitos propriedades
que têm centenas de nascentes disse-
minadas por toda a sua arca. as quaes,
seus proprietários serão obrigados a
abandonar sc fòr approvado o projecto
ha dias apresentado a Câmara.

Os mais antigos moradores desta
zona, a qual começou a ser povoada a
cerca de cem annos, affirmam que em
muitas fazendas não havia água' suf-
ficiente para mover inachinistnos, mas
que com a derrubada das nascentes,
a água appareceu com abundância e
conscrvcu-sc até ha qttalro annos passa-
dos, que foi quando teve inicio a forte
secca por que acabamos dc «atravessar.
Mas, nestes últimos mezes, a aguai re-
appareceu dc novo, isto devido a ter-se
normalizado o tempo.

Todos 03 verdadeiros lavradores, em-
fim, todos os brasileiros patriotas que
não desconhecem as va-ntagens da co»-
servação das nossas florestas, esperam
anciosos a decretação do Código Flores-
(at, ou ao menos de «ma lei que im-
peça a devastação de nossas ricas mat-
tas, mas que seja uma cousa viável. •--
P. Ventura."

mn m »*¦ ¦

O julgamento de hoje no Tribu-
nal do Jury

¦Deverá ser julgado hoje pelo Tribu-
nal do Jury, o pratico de pharmacia
Naphtaly Ferreira Santos, que no dia
10 de novembro do anno passado ma-
tou, com um tiro de revólver, d. Alzira
de «Magalhães Feibry, facto oceorrido
na rua Uruguayana.

Presidirá á sessão o dr. Manoel da
Costa iRibeiro, devendo produzir *
aceusação o «promotor publico dr. Uai-
dino Siqueira, auxiliado pelos advoga-
dos João da Costa 'Pinto, José de Al-
meida c Carlos de Azevedo, estando a
defesa entregue aos drs. Pedro Torres
Burlamaqui, Alberto de Carvalho ?
Guaraná dc SanfiAnna.

mm*

Pronunciado preso

America — 2X0, favorável ao Ame-
rica, foi o "«score" final deste jogo.

Campeonato Infantil — Botafogo
—-,--,- --¦ .-.-:«. . ,, "versus" Palmeiras" — línfreinaram-

viuvo. Ha. muito, tempo ia vinha cl "ground" da rua General «Scvcria-
pertmaz. moléstia, que dia ,;_ *.„ .£¦,„,„•„,.„.> ;n(in,:, ,*,„. T-n(,-,f„„„ ,

O Guanabara não dispiiía 2"s "tcam
Campeonato dos terceiros ''•™»* 

_____ Agcntes do Corpo de Segurança Pu-
S. Christovào -versus" Munimcnsc ,,. « 

eilderam 
'honteni, 

pronunciadoNão se effectttou . este encontro, por »ca P*. »d «J 
criminal; Canlosisso que V"«C1,nSVa?-,r i,™ K&Í™. vulgo ••Kussinho", que ha

co .antes do "matoh fazer a entrega _____ «f„. _,„«*.,.-
dos pontos. Villa Isabel — Versus

sobre

mu
Fluminense-Hotel

Reformado sob nova direcçao
 Aposentos para soo pessoas 

O que mais convém 103 passageiros
do interior — Preços:

Quartos com pensão ?3 c 8$ooo.
diários Quartos sem pensão

4$ e 5$coo dicrios-
Praça da Republica 207 — Rio de

Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna e ao lado da E. F. C.

¦ll-il*"

soffrendo d«
a dia se aggravava mais.

Diariamente sua irmã d. Amélia
Peçãiiliã -era por elle visitada e como
havia cinco dias o engenheiro iião ap-
parecesse, .a referida senhora o foi pro-
curar homem, encontrando «a casa her-
ineticámehtc fechada. D. Amélia pro-
curou então a policia do 17o e esta ar-
tombando .1 casa, foi encontrar o enge-
nheiro morto 110 quarto que 'occtipava.
O cadáver ficou no local, dc onde sai-
rá hoje o enterro.

O CEMITÉRIO DOS
ISRAELITAS

O 3l4 da

Fátima
«i hcaba
íminiiiln'

M is oue tão brilhante têmpora
,„ faVtr. no Republica esta con
no riicnix. a série

fine o teve. no prime
le triumphos

daaucllcs theatros.
ib noite, a extra

or^ir^ %wr ^™<> <*

O ministro da Agricultura íoi a
Pinheiros

O ministro da Agricultura, acompa-
nliado dc stu collega do Interior e «Io
prtídto municipal, visitou liontem a
Fscõla Superior de Agricultura c p
Poslo Zootechnico, na estação dc Pi-
nh«'i'ro, partindo desta capital 110 r.ipido
paulista, pela manhã, c regressando á
noite. , ... , , . ,

\ visita dn ministro da Agricultura
áijiiclle estabelecimento, na actual 1110-
mento, tem alta significação, visto como
o Congresso acaba dc cortar h verba
destinada ao seu custeio c s. cx., .
sim, foi de visa observar a injustiça
dessa medida, que tantos prejuízos p'J«íe
causar ao ensino agronômico.

Tiscrcvrm-nos:"Sr. redactor. — Utn vespertino pu-
blicott hontem utua reportagem, conteu-
do descripções fantásticas sobre o cc-
initerio dos Israelitas, regiiliirniéiltc c
legitimamente creado, cm face da Con-
stittiiçãò de 2-t de fevereiro, c da Con-
solidacão das I.els da Prefeitura. O
protesto que faço á nova, c já demo-
rada campanha, é sobretudo contra o
sub-titulo da reportagem: Us explora-
dores do Judaísmo. Vamos mostrar que
o «prefeito general Bento Ribeiro con-
cedeu na sua administração este. mes-
mo cemitério a liiiia outra sociedade
israelita que só não o levou a cffeito
por falta de recursos. Tudo foi feito
de accordo cotn a lei. — A- Ka:iff-
mann."

mrm-mrnmtm»
A DOUTRINA DE MONROE

A intervenção americana
em Nicarágua

Managiia. .to — (A. H.) — Os ame-
ricanos assumiram n direcçao da? re-
partições de rendas no interior do paiz.

110 as "equipes" infantis do Botafogo c
Pailmeira9, vencendo este, nos segundos
"teams" por 4X i«;

«O "match" dos primeiros "tcams" íoi
arbitrado pelo sr. Paulo Toncy, do S.
C. Brasil, verificando-se no terminar
a V.vta um empate dc um "goal".

Carioca versus Flamengo — Sob
a direcçao do dr. Ferreira Vianna Ncí-
10, os quadros destes dois clubs empe-
nhásim-sc em luta no "ground"' da cs-
tra«Ia D. Castorina, na disputa do tor-
neio infantil instituído pela Lifca Me-
tropolitana.

O Flamengo vencei r.«o primeiro "tc-
am" por 8X1, ten-lo empatado, «por
1 X 1, a partida dos scgmidoi "«tcams".

«1 :S *
O DESFOHTO XAS ESCOLAS

tempos foi colhido cm flagrante, qitan-
do saia dc uma casa, cm Botafogo, so-
braçando um volume com jóias e rott-
pas.

No correr do processo, ficou provado
que '"Russiiiho" fòr.i autor de um rou-
«bo dc jóias levado a cffeito 110 dia 18
dc dezembro do anno passado.

Hontem mesmo, foi elle recolhido á
Casa de Detenção,

«¦» — mW
NOTAS FALSAS

A policia prendeu e está proces-
sando dois passadoms

A.policia do 4" districto prendeu hon
tem, quando procurava passar unia nota
falsa de iooiooo, sob o n. laGa, 4" sc
-rie da ie" estampa, o menor dc ifi an
nos Manoel dos Santos.

A prisão teve logar no interior de
uma espelunca da rua .Marechal Flo-

A festa do Aldri-lge ColK-tro riano. , , .
t, ,. .,-, ,, I<evado para n delegacia, o menorRealizou-se, no. sabbado._ ultimo, na declarou que recebera .1 -nato-de Hen

2!!"2.,pra„Ç «-«Ç-»*:'.-™ dj» ¦"•'¦'«» socieda-1 ri e j_ini__ lIc Assumptão, amigo do seu
de rhc Kio Çricket and A* A*, a festa. «atrão Manoel da Fonseca, estabelecidoorganizada pelo Aldridge Çollegc. des- coin «j0tcnuim á Avenida 1'assos n. "6.

COISAS DA XOSSA JUSTIÇA

Conimettc.i o ci-into ha mais do
mu anno o foi conilrinniulo

a 15 dias dc- prism.
O tribunal popular condcmnott hon-

tem ,i quinze dias de prisãii Aristides
de Jesus, que em dir.s de abril do anno

passado disparou uni tiro dc revólver
contra Alberto Gomes, não attingiiidò o
idvo.

O facto oceorreu na travessa do Ta-
ço, tsiiiiina do Becco do Cotovrüo..

1 _ Aristides foi po-sto cm liberdade visto
I já ter cumprido a pena... -.—.

tinadá ai còtiuneiiiorár condigniuiientc o
termo do anno lectivo dc 1916.

Essa festa, que vinha sendo tenazmen-
te perseguida pelo tempo — era ap-
nunciár-ss que ella teria execução, c,
zás. a chuva a cair — obteve finalmçn-
tc o prcx.io do tenacidade dos que a
iniciaram, tiuito pelo lado ¦ desportivo
como «tain-bem pela esceilencia da tarde
gozada' pelos convidados da directoria
do Aldridge Collé^e.

O aspecto da s«ide da Rio Crickct era
bcllissinio. A3 familias dos ahimr.os,
em grande animação, e bastante inte-
ressadas, tiveram ensejo dc constatar a
u:ilidade das normas de educação in-
giezas, que synthctisam precisatnonte o.
preceito clássico do "mens sana in car-
poro sano". . .

A' hora annunciada iniciou-se o oro-
gramtna. com exercícios c evolu;õe«
pelo batalhão militar do Collcgio, sob
o coniinando do instruetor i" tenenie
Orlando Outciral. O garbo e disciplina
manifestados tidos jovens soldados me-
receu uma vibrante salva de palmas ao
terminarem as manobras.

Passou-se. apus, á parte intermedia-
ria. ,.,.

Os collegtaes exlubiram-sc em gv-
mnastica sueca e formação de pyrami-
iic- sob a direcçao do professor mr.
E. Cordery. causando .grande suecesso.

Vciu a essriiiia livre. ,
Os alumnos Fehrwe Carneiro da Ro-

cha e Octavio Capell-ai deram um assai-
«o Eci j'tiz. a convite, o capitão Rcy-
n-iído Loitrival, sendo vencedor, p.ir uni

golpe dc surpreza, o alumno Octavio

com botcquii
Assumpção foi tambem preso, c tanto
die, como Manoel -Santos, declararam
saber.que a nota apprehendida era real-
mente" falsa.

IRREGULARIDADES
NOS CORREIOS

A|inda_os desfalques nas
agencias

O 2" delegado auxiliar eslá prer.tes a
terminar o imiucrito que abriu para apu-
rar as falcatruas nas agencias do Cor-
rdio.

Ao que se diz, pejos exames nas cs-
criptasi levados a effcito peks «peritos
nomeados pela autoridade os desfalques
altingtm a quantia superior a 350 con-
tos.

No inquérito, surgiu graves acousa-
ções_ contra Arlindo Rodrigues, que se.
suicidou, e Alvares de Azevedo, apon-
tades como os principaes resnonsaveis
pelos desfalques,

mmimm^mmm

A época dos incêndios
A RUA DÕT NÚNCIO

EM REBOLIÇO, NA
MANHÃ DE HONTEM
A rua do «Núncio (hoje José Mauri:

cio), esteve hontem em reboliço. «Foi
ás primeiras horas dá manliã. Um vo-
zerio ensurdecedor de mulheres, na sua
maioria polacas, tüintar das sinetas pe-
sadas dos automóveis do Corpo de Bom-
beiros e o desespero lie um bando de
gente a salvar «moveis dos baixos de
uin predio onde um incendia se mani-
festára. . .«O fogo irrompera no primeiro andar
do predio n. CS. Ali «tem um litpanar
com boa freqüência a decaída Sarah
Plotinick, que no pavimento térreo alu-
ga quartos ás eollcgas iMaria Preiharth
c Elvira Ferreira da Silva c no andar
«superior a Maria iRibaeck, Sarah fert-
kine e Annita iRcischmann.

L«V .proprietária, ou antes a locatária
do predio sairá para o banho ás 6 lio-
ras da manhã. Pouco depois, no andar
superior, sem que se saiba explicar
como, irrompeu um incêndio. As decai-
das dormiam ainda c ao alarme dc
fogo todas saíram .ipara «a ro.v em tra-
ges menores, a gritar numa linguagem
que não se percebia. O Corpo de Bom-
beiros foi chamado e entrou logo a
agir, emquanto (populares c a policia
salvavam moveis c outros «utensílios do
pavimento térreo, abrigando-'Os numa
serraria próxima.

Os bombeiros conseguiram evitar que
o fogo attingisse o pavimento térreo,
ficando, «porém, reduzido ás" paredes' o
andar superior. As infelizes; rjicj-cuiz.es
que ali residiam tiveram prejuizos to-
taes. que lamentavam por «nue- copio-
sas lagrimas.

Sarah Plotiniolc, a dona do litpanar,
chegou quando o fogo já havia sido
totalmente extineto e á policia ella dc-
clarou que com as suas inquilinas ti-
vera uni «prejuízo de «cerca de 10 con-
tos de réis,

O -prtídio, que í de propriedade <lo
sr. José Antônio de Souza, está segu-
ro 11a Companhia 'Previdente por vinte
contos dc «rei.-!.

Na delegacia do 40 districto foi
aberto inquérito sobre o oceorrido.

A"0 CAMPO DOS AFFOXSOS

Realiza-se hoje uma
festa de aviação

«Realiza-se hoje, no Campo dos Af-
fonsos, das 4 i|3 ás 6 lioras da tarde,
uma sessão dc aviação em homena-
gem ao presidente do 'Estado do «i'a-
raná e ao governador do Estado de
Santa Catharina.

lEss.i festa é organizada pelo Acro-
Club Brasileiro.

As retretas para hoje
INa nraça da Harmonia tocará a ba:;-

da «de musica da Brigada Policial, sob
a regência do contra-mestre I.uiz Ah-
tonio dos Santos.

— «Na praça da iBan«teira tocará a
banda de musica do Cupo de Bom-
beiros. - •
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NO 20° DISTRICTO

A morte suspeita de
uma menor j

A policia do ao» districto íoi Infor.
mada de tira facto <tue pádc não ter
importância, mas que corto dcter«minart
a abertura de um inquérito.

O facto c o seguinte: Hontem ama-
nheceu morta a «menor Rutli, filha de
Francisco tPedro Collares. Essa morte
causou, como era naturalissimo, uma
dôr profunda e a mãe da menina Rutl
ficou como desorientada.

fO sr. Collares correu à policia e pe-
diu verificação de óbito. O .medico dia-
se-lhc que não podia ir a pé e «pediu
uma conducção que o sr. Collares não
podia dar. O medico «passou o atlestado
sem vêr o cadáver.

Chegando a casa com o atitestndo, sua
mulher chamou-lhe a attenção para ai-
guns signaes particulares que o cada-
ver apresentava, o que parecia demous-
trar que a morte não fora natural.

Impressionado com esse facto, o sr.
Collares foi & delegacia « tudo relatou á
autoridade de serviço.

O SERVIÇO POSTAL

OS CORREIOS VÃO DE MAL
APEOR -,

O sr. J. C. Fragata, possue uma fa-
brica dc carimbos de «borracha na rua
do Hospicio, 143, e tem uumerocos
agentes em vários pontos do Br_riJ.
Desses agentes recebe o sr. Frajata,
encommendiis coni o «respectivo paga-
mento, sendo este remettido em dinhei-
ro ou cm sellos dentro dc cartas «om
valor declarado.

Se Santo Antônio de Manhuaasu'
foi-lhe expedida uma carta com 7$aoo,
sendo, cinco mil réis em uma nota e o
resto em sellos. Pois a carta chegou ás
mãos do destinatário cm tal estado, que
os sellos ficaram inutilizados, e a nota
teve de scr levada logo á Caixa de
Amortização, porque não podia cir-
cular |

di' evidente que, só depois de dia
ter ficado cm poder do Correio expedi-
«tor, soffrcu qualquer desastre, e mia
tambem por elle só o Correio deve scr
responsabilizado. Pois bem: o sr. Fra-
gata foi obrigado a ficar com 03 aellos
inutilizados, «porque o Correio se re-
ciisou a recebcl-03 a a Uícal-os por ou-
tros. •

Passou-se is;o com uma carta recebi-
da cm 25. Aiitc-liontcm recebeu o ar.
Fragata outra carta, <le Gttanhães, eom
i«;$ooo. Pois estava cm condições iden-
ticas á anterior. Parece nv.e ambas a^
cartas tomaram banhos |•E «sttcccilc isto .1 correspondência re-
gistrada com vu!'or declarado ! Que sue-
cederá á correspondência ordinária ?

9mmmt**mm
NA PARRA DO PIRAIIY

Um sargento da policia íliu_l-
nense que

AS «_MICHAS"

Um moedeiro falso
condemnado

O dr. Piers e Albuquerque, juiz da
2" vara federal, condemivo-u homem Al
berto Corrêa de Lima a tres annos e
quatro mezes de prisão, pelo crime de
tentativa dc moeda falsa.

O juiz absolveu Wáldcmar Machado
da Silva que foi envolvido no mesmo
auto de prisão em flagrante, isso por-que nSn ficou provada nos autos a sua

pcoopanicipsção.

iNa Barra do Pirahy, em princípios de*
corrente mez, o sargento coinmandante
do destacamento policial da localidade,
aggrediu brutalmente o negociante Saui
Goichman, estabelecido á praça Dr.
Nib Peçunba n. 29. Até Ivoje, entrei
'ra.i|ir>, não foi posta em pratica oe-
nhtlina providencia «no sentido de ser
punido o atrabiliário policial.

A victima, não obstante, continua a
clamar, para que se faça justiça.

'«—¦¦» «Ti *mm
XA VARA CRIMINAL

O caso do advogado
Carneiro da Cunha

Perante o dr; Auto Fortes, juiz ¦•*.
1* vara criminal foi submettidt« a Jtü-
gaiiieuto o advogado Aíbcrto Carneiro
da Cunha, processado pelo ciimc de ca-
ltimias impres-ai contra o dr. Ovidio_
Homero, juiz da 3" vara civil.

Por oceasião do plenária o rco rei- '
terou a apresentação de um requeri-
men'.,-) em que se retrata_ da i.cção ca-
lumniosa, procurando assim esquivar-se.
á responsabilidade penal.

Os autos subiram á conclusão do Juiz
(ara a sentença.

¦¦JP

_

1
¦ *»»

I
.«,.., .i___í-,;»í_.'-. :..,.l

__.»„—™>^-_or*.i-i«c-ii*«aa_liBKEi.i-!J«-r.«^

MUTILADO



tw

^______________.
**^_lfii^ *^ rí«V r 7V ,y p<
.tMKSvrlftHMHfiBr^^ '.i,'-

i

< --^ rlcána Prõ-Paz
Porta eUegre, 30 (A. A.X — O

»r.' Adolpho Vasquez Gomei; pro-
fessor da Liga Argentina de Edu.
cação Racionalista, foi incumbido
pela Confederação Sul-Amer cana
Pró-Paz, de cuja commissão exe-
cutiva é vice-presidente, de rea-
lizar no Brasil uma série de çon-
íerencias acerca dos altos ideacs
que a con federação sustenta.

O professor Vasquez-Gomcz, ja
conhecido entre nÓ3, pelas con Tc-
rencias que realizou no nosso
paiz. no anno de 1913 ? Par tcr
ieito elogiosas referene as, no es-
trangeiro, á nação brasileira, da
oual é admirador, começou agora
a desempenhar-se da tarefa de,
que foi incumbido, em Uruguaya-
Jta; aonde chegou vindo de Bue-
aos Aires e das cidades- argen-i-
nas de Santa-Fé, Paraná e Con-
cordia ,cujas imprensas lhe tece-
xam, calorosos elogios.

O dr. Vasquez-Gomez tencona
bambem, nesta excursão, coniple-
«ar as suas "Notas de Viagem
«obre o Brasil, continuando assim
• revista "El Resunien", quo
actualmenic dirige, a série dc ar-
tigos que, em I9'3. publicou acer-
ca dos nossos homens e das nos-
«as coisns, no jornal "El Razon",
de Montevídéo.
— 11 ip -rm -»— '

Rio, 31 de outuluo do 1916.
NOTAS DO DIA

Hoje, á 1 hora da tarde, devera
rcalizar-sc a asscmbléa da tomrwinliia
Força e Luz.Norte dc São Paulo e
ás z horas da tarde, a da Compa-
nhia Technica c Importadora.

No Lloyd Brasileiro, termina hoje,
ás 2 lioras da tarde, o prazo para o
recebimento dc propostas para a von-
da dos cascos dos vapores " Estrella
c "ürion". e na Direciona Geral dos
Correios do listado do Rio de Janei-
ro, ás 4 lioras da tarde, para o for-
necimento de material.

Média: 42-í'f3 saceas.I
Saidas: 214.353 saceasI
Existência: ,u.W salta,.
Preço por 10 kilos: SíÇo.
Posição do mercado: paralysaao.

ASSUCAR
Entradas, cm n: 11.«9.1- sacca,..
Desde 1*2 168.150 ditos.
Saidas cm 28: 2.8.10 saccos.
Desde i°: 74.495 ditos.
I.xiste.icia cm 30 dc tarde: 228.9-0

saccos.
Posição do mercado! firme.

COTAÇÕES
Branco crystal. . . •
Crystal omarcllo. . . .

, , - Mascavo • •>
Hoje. i 1 hora* da tarde, deverão 1 j,,, 3„ sortc , , .

Dita' (100 garrafas) 70Í000 a 70)01" ' ,» Nominal ,Selter, (24 gars.
o?. S«jgndu (48

garrafas) 56Í.001. a 56(000
C. '.Moura' (48 g.) 48(000 a 48(000

INTUAGUARDEN
Paraty- .
Angra .
Canil»,.
Bahia. ,
Maceió. ,
Aracaju'.

reunir-se os credores da fallencia de
José Teixeira e os da concordata
preventiva de Zarzur e Irmão.

ASSl3MBIilbAÍ 
"CONVOCADAS

Novembro l
fabrica de rumos Drasil, dia. 3, as

2 horas.
Caixa Geral da, Famílias, dia 8, a

1 hora.

CONCORRÊNCIAS
AANÜNCIADAS

Novembr":
listrada de Ferro Contrai do Bra.

sil, para o fornecimento de carvão de
lorja uia 4. ao meio-dia.

i-.strad. de Ferro Central do Brasil,
nara o fornecimento dn objectos dc cs-
cripturio. c.xueuieuto e typogiaplua,
üia 6, ao meio-dia

Mascavo.

$580 a $600
S490 a $520
$380 a $400
$580 a $590
$470 a 5510

16

ALGODÃO
Entradas etn 28: não houve.
Desde i": 1.1.917 fardos.
Saidas era 28: 711 ditos.
Desde i°: 14.385 tardos.
Existência cm 30. de tarde, 4'40

ditos.
Posição <Io merendo: firme.

COTAÇÕES
Sertões. 27(000 a 29S000
Primeiras sortes 255000 a 27(000

BOLSA
Hontem, a Bolsa fnnccionou com

alguma actividade, norém, sem desen-
volvimcnto dc 'negócios realizados.

As apólices geraes, ficaram firmes;
ns de 'C. de U. de Ferro, as do C.

, .lo ''-esouro. as Mineiras, a. açcpes
Deposito ao .Material Sanitário do ,j__ Docas da Bahia as da Kède

CENTRAL DO BRASIL
Rajucriu enius despachados peto dl-

xector: .
Alberto Belmonte de Autuar — In-

deferido: Alfredo R.111103 Ferreira —
Certifimu-se o (me constar: Aristides
Soares Homem .— Não lia vaga; Ap-
paricio Andrade — Indeferido; Au-
frusto Coelho de Moraes — Indeferido;
Augusto Dim do Oliveira — lndcfc-
n-ido; Antônio Corrêa de Araújo —
Indeferido: Antônio Ivvangelisia e ou-
tro — Deferido; Antônio* Fernandes
Ida Silvn.a — Indeferido-. Antônio
José Machado — Ccrtifique-sc; Com-
vanhia Cervejaria Brahma — Certiu-
•iuc.se: Constancio loae da Cosia —
Concedo eom dois terços dos descort.
to,, durante 60 dias: Carlos Henri.
nue  Indefinido; Carlos Messias —
IndeferiJ->: Dnlores da Cama — De-
ícrido; Enrico Curcel do AmaraJ Va-
lente — Como nede; l-ortunato An-
tonio de Almeida — Não ha vaga;
:Francisco Mondes — Não ha vaga;
Francisco lacob — Deferido; Fran-
..-isco de Oliveira Silva — Não ha va-
ga; Francisco Pinto — Concedo 60
<iias com dois terços da diana; Hcj-
tor Lcvv — Indeíer.do; Honorato Ja-
«lintho Numieira — Concedo 60 dias.
cora dois terços da suaria: Isac Fer.
j-oira GonçolveslS- Ccríjfiouc-so; Jay-
me dc Souza Balthaa.— Indeferi-
«Io; Julião Ven.-incij .Ia Silva — Ler.
nfique-sc-, lomiiiim Monteiro da Cos-
ta — Certifique-se; loiu.uiin Pedro —
Jíão ha vasa; losé Bonifácio dc Oil-
voira — li.de.endo; losé da Silva
liage — Ccrtiíi.iuc-se.
,_._. l_ii_n«Ti-l»-»ija»*«**MW^"1'
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Oiversas noticias do Mi-
nisierio da Guerra

do Arsenal de Gucr-
lanciro, José Alfredo daAo 2" 0111

a-.i _o Uo de >-. * -, ,.
•Silva li.-io foram concedidos 90 dias
«lc licença liara tratamento de saude.

_ O capitão de infantaria Hercules
iiiditárdo Wi-awcr íoi dispensado -lo
Jogar de coadjuvante do ensino «o
Collegio Mil..". ,1c Barbacima. _

_ Foi classificado 110 i" UntalJiRp' dc
em-enhann o ..suiruiilc a oíiicial ller.
i-ulaiin Inlio dus Reis Lima; que foi
ilesligaMo da hiscólá Militar. .

— Baixou aò Hospital Cenlral. vindo
«lc Porti Alegre, afim do ser iuspcc-
eiouado nela imita S.vpenoi dc bati-
«lc, o capilão Manoel Leuucl Coelho
jUornes; , ,,. , . .

—Seguiram para „s localidades aliai-
xo os seguintes reservistas: para Ca-
bcdcllo.". Antônio .Mutuei Duarte do .7»
regimento de infanietia: .Luiz Dimiii-
lios dos íamos, dn 9" regimento dç 111.
Ifanteria: nara Maceió ,losc Iviupliu-
.nio da Silva do 8" reginit-uto de 111.
ifanteria; -Manoel Tetnoilieo l-illio. (Io
jo regimento de infanteria; Antônio
Jeitosa <!(• Arauio, do 3° regimento
rle infanteria-, Manoel , Ferreira da
¦Costa, do 5" regimento de infanteria,
nara Maranhão: Antônio 1'ercira ue
Silva Sirtuiido. do 10. regimento de
infanteria, para Recife MorceJhno
tlezerra cos Santos, do .?'. regimento
,le inían.cria; Alberto Ribeiro luimns,
ido 2» regimento dc infantwia; Proco-
.lio Mar-tcllino de Souza, do 3o regi-
juçnto de infanteria; Amaro .do Nasci-
incuto (b 2" regimento de infanteria-
o Manoel Ferreira ila Silva
1-CKÍtni-nio dc infanteria...

hxercito. p.,r.t o loriieeimcmo de arti-
gos dc expediente; adve-nticios material
batiiurio dc paz c i/uerra, de cirurgia
dentaria e dc veterinária, dia 6. ao
um.', o-d ia.

Dircctoria Geral dos Correios, para
os servi.ns do con.lutc'10 de malas c
dc colleclas da correspondência nesta
capital, dia 6. ás 3 horas.

listradi de Ferro Ccmral do Brasil,
para o iornecimento. dc matoriacs di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

listrada de Ferro Central,do Brasil,
oara '¦ foi necimento de utensílios c ar-
tigos di.ersos. dia 8. ao meio-dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc ferro c outros
metacs de fundição, dia 9. ao meio.
dia

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de ferramentas
e ferragens, dia io, ao mt-ío dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o tcrnecimeiito dc tintas, oleos,
drogas e artigos semelhantes, dia ti.
ao meio-cia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de limas para-
fusos e oontas 1'ariz, dia i.l. ao meio-
dia.

listrada de Forro Central do Brasil,
para o fornecimento de Materiaes de
eonstrucçao t anigos semelhantes, dia
[.*. ao meio-dia.

Repartição de Águas e Ohras Pu-
blicãfl. nara o fornecimento dc mate-
riaes, aluídos de escriptorio expedi-
ente. forragons e artigos diversos, dia
14. ao meio-dia.

listrada de Ferro Central do, Brasil,
para o U ruceimr.nío de materiaes de
illuminação. electricidade c automo.
veis dia 16. ao meio-dia.

Dirccioria Geral dos Correios, para
a acqiiisiião de 20.000 malas para
correspondência, dia 20. ás .1 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Novembro: -. ,
Credores dc Oliveira- e Vasconccl-

les. dia 1 ás .1 heras. .
Fallencia de João da Silva Guima-

rães, dia 10 á 1 hora.
Fallencia de José Bittencourt de

Suiiza, dia. 13. á 1 hora. .
Credores do Mcirellcs o Tcreira,

dia iti. ás .1 h.-n-s.
CAMBIO

Hontem, este mercado abriu cm
pos:ç"iy ¦estável, com satiues a 12 i|8
e i.- SI32 d. c colocação- para as lc-
tras de cobertura a 1-' 713-' d.

O ll-.inco do Brasil affixou para 03
vales ouru a tasa de 11 15I16 d.

O mercado conservou durante lodo
o dia em completa calma, fechando
com saques a 12 i|3 e 12 SÍ3= d
Idinheiro para to '.apel particular a
12 J;i6 e 12 7I.12 d.

Foram aiiixadas nas- tabellas dos
bancos

ALCOOIi
30 grãos. , . ,
38 gráos. . ¦ .
40 gráos. . , ,

ALfAFA
Kstrati)-cira. _ilo.

I Nacional. . • ,
AZlilTl!

Penalva, lata .'
Fort, lata de
litros

rortuguez, lata. .
Francez. lata de 16

litros .....
Francez, lata. • .

ALPJSTA
Nacional. , • « •
Jístranctira. . v •

ALGODÃO
Sertões . . . • •
Primeira sorto . .

BREU
Claro (280 libras).
líscuro. idem. .

BATATAS
Nacional, por líilo

BORRACHA
Mnngabeira, con*

forme a qualida-
dc. por 15 l:s. •
BACALHAO

Pcixilim
Gaspc

165(000 170(000
155(000 160(000
¦45(000 150(000
145(000 1,o(ooo
145(000 150(000
145(000 150(000

480 litro,

240(000 250(000
250(000 260(000
260(000 270(000

S..JP a
(320 a

$.150
(.140

Virgem lupcriofí. 1 .f $6ao a
VINHO r í . Pipa-,

$620
V ' 'í "-'.-

Pio Grande . V, . iso$oo» » ifio$ooo
CtMarei. tinto, tu-

perior. . .". . 520(000 a 560(00.0
Dilo. inferior.!*. '^.tíoSow.a 4B0Í000
Virgem do Porto . 460(000 a 5408000
Verde lortuguci. . 460(000 a 540(000
Lisboa, tinto. . Não ha
Dito. branco,, . 14

grão,-. . .-'. . 480(000 a 520(000
Figueira; tinto. . . 700(000 a 80(000
Hespanhol. tinto. Não lia
Dito branco. Sj>i . 450(000 a 500S000
Vcrmoutii, Cinzano 34(000 a 368000

3(000.3 3(000

28(500 o
1(500 a

3O50OO
j(000

29(000 ,1 .32(000
3(000 a 3(300
For 100 kilo,

56S000 a
OoSooo a

275000 a
25(000 a

çSSooo
6:$ooo

rijSooo
27(000

Mineira, frouxas; as das Terras, as Noruega!
das Loterias as das Minas S. Jcro- Kscossia" - " BANHAnymo, as do 'Banco do Brasil, as do
Coniiucrcial c as apólices ropularcs,
mantidas c as Munio.paes, sustenta-
daS- VENDAS

48$ooo a 48^000
Nominal

$400 a $500

Nominal

68(000 a C.(üoo

yC$ooo a g35ooo

c 6.
pa.

Apólices:
Geraes de 20u(, 2, a. .
Ditas d.» koooS, 1, a. •
Ditas idem, 15, a. . . •
Ditas idem, 4, 10. a. . .
C. de E. dc Ferro. 1, 2,

2, 6, 3, 12. 12. 24.
.17. 

Ditas idem, 50, 
L'. do Thesouro, 2, 15,

46. 73, 
Muniçipaes de £ 20, port.
3,

Ditas de !9°6, port., 4.
10, 11, 30, 

iDitas de 1914, port., 5,
20, 30. 

Di-as de Bello Horizonte,
8, 

Ditas idem, 73, a. . . .
li. de Minas Geraes de

1:000$, 1, -, S« a- • •
E. do Kio (4 "Io). -t. 5,

Banha dc Porto
A ecre, lata de 2
kilos

Dita, idem, lata
20 kilos. , . *

740(000 I Dita da Laguna,
&2SS0üQ
82SÍ000
830(000

805(000

318(000

193(000

US$000
135(000

SooÇuoo j

82?ÕQ0
«2S5UO

SjSSoo a

858200 <>

S.-58oo

87(600 a

908000 a 91(200

72(000 a 74(400

56(400 a 60Í000

8rS6oo

ooÇooo

865.00

91(200

Portuguez
Francez; caixa

SAL
Mossoro. , ,
Cabo Frio. .

VINAGRE

Branco. ...
Tinto. . . .

VELAS
Grandes, dc-s

caixa de 25
cotes

Pcqucuai, de 5 c 6,
caixa dc 25 pa.
cotes 

Fragata de *- c.ii-
xa de 20 pacotes

LoconvoSoras do 0.
c. de ,io pacotes

Carro, natxa de 30
pacotes

Carro "Brasileira,
caixa dc 30. pa-
cotes, 

Domesticas caixa de
2S pacotes , . .

lijçonjotoraa "Bra-
sileiras, de fi. c;
de co nacotes . .

Condor, c. de 25
pacotes. . .. . .

Brasileira; *:aixa dc
25 o:icotcs . . .

Brasileira em lata,
12 latas. . . .

Paulista, caixa 4ü
l 2> pacotes .";. •:,

Vptranfía; iilcm; .'.
Colombo, idein". ~.
¦üolombu 2 idem. .

3.|>o,oo a
42(000 a

4(000 a
3?8oo a

36$uoo
44(000

4Í500
4$3»o

Tor pipa
330S000 a 350$ooo
330(000 o 350J000

14(700 a 1457°°

9(500 a

22(300 a

22(300 a

:C$ioo a

9*500

22(300

22(300

i6$ioo

Ditas idem, í, a. . • • •
Bancos :

Hr.iriil, 5, 
Companhias :

Doe-.» da Bnlila, 100, 100 a
Õcbciitures:

Tecidos Carioca, 25. á. •
Úocrts de Santos, 50, a. •

Moedas :
Sohcranos 20$, 
Ditos, 5.oito, 

VENDA POR ALVARÁ'
Apólices Geraes de i :ooo$,

23.  828(000

OFFERTAS

lata orando
Dita dc Itajahy,

lata de 2 l;s. .
Dita idem, lata
grande

800(000 -Dita de Minas,
801(000 I '."» í". 2 ks; 

,i Dita,, idem, lata
qrande. , . .
CARNB SECCA
Rio da Prata :

Fatos e mantas Não lu
Mantas .... 1(240 a 1(440

".'0 Grande :
iSS$ooo Puras mantas. . . 1(160 a iS.l-to

.Vi.mas 1(160 a i(.;6o
Matto Grossa :

Patos e mantas. • i$oGo a :?i-o
S. Paulo, Minas c

Rio. ,.'... 1(160 a i(.sSo
CAUNI-I Dl! POUCO

Po Paraná o San*
ta Catharina . . 1S000 a 1(300

Dita do K. Grande S800 a 1S100
00(500 CIMENTO

;o(goo a 20(900

25(300 a 255500

ÇOMÀ. POLICIA

Uma rua e uma travessa
que reclamam

Pedem-nos os moradores da rua
Andrade Pertence e travessa Car-
los de Sá, chamemos a atumçao
das autoridades competentes para
o abandono em que as mesmas se
adiam.

Os gatunos ali invadem constan-
temente as casas, saqueando-as.

Não ha policiamento.
Seria muito difficil enviar para

as icfcridas ruas ao menos um
guarda ?

Vias publicas ou pruilos ilo
corridas ?

Os moradores das ruas Ceara c
Figueira; em S. Francisco Xavier,
reciamam contra o facio de andar
pelas referidas vias publicas um
futuro jockey trenanda animaes,
com graves riscos para os triuv
seuntes das mencionadas ruas.

Não haverá um policia para
ver esse abuso?'Registramos o faeto com vistas
a quem de direito,

cto. do 'JfWpJSl das Creançasj.!s*enteli- EoljcT..a» ch8mnd ,,
Cons. ._*-""*¦ J« fá ou da no-
&JSM*. hortjo dia^ouja ^
(tt?'SS'Luiz)

24(700 a 245700

35(000 a 35S000

35$oco a

3;3ooo a

35(°°°

37S000

.14(200 a
2S5I500 

'a
_7$uoo a
23(700 a

248210
aSSsoo
i^Sooo
2J?7"0

1(400 —

40(000 42(000
1(200 —

.iS(ooo 20(000

11(000 18(000

ALFÂNDEGA

NHA - Clinica em geral. Irai.

dsuedal da blenorrhagia. Cons.:

Sew de Setembro n. 99. *>K ás-ASj,

ialvcs Crespo'23. "I. 15»'. *'••»

nu MARIO DE GOUVEA — Cli-

DR. PIMENTA DE MELLO -
°Consult" diária» (excepto ás ias.

feiras). Ourives. 5. a» 3 "o"3,
Ucs : Affonso Penna n. 49-

DR PEDRO MARTINS _ Espe
cialidades: moléstias de estômago,
coração, ligado e rnw. Çons.: 

r.
dos-Andraâas 52, ^^Vuí v

. hs.) Tel. '736 N. Res. rua N.
§ ae Copacabana 900.

DR.' RAMIRO MAGALHÃES -Da

Sta. Casa dc Misericórdia. Doen-
cas do pulmão, do coração e dos
rins. Cons.: rua José dos Reis 39.
A's n hs. Res.: rua Engenho de

DRCnTAMBORIM GUIMARÃES -
Doenças internas, especialmente aas
creanças. Tcl. 1555. Central. Uru-
giujana 11. 3-

CLINICA MEDICA, MOLES-
TIAS DAS SEX HORAS,

SVT1IILIS

í^iámssKk^
3tMN0.;_íD.a',, 'ANALISES CLLSICAS Ü 

'4 '-¦
DR. LEÃO DE AQUtNO

Acad. d: Med. do Hosp. da Gam-
boa. Res.: Costa Bastos 45. T.
236, C. Cons.t Gen. Cornara 116,
de i ás 3 (excepto nas 4.as fei-
ras); e nos sabbados das 3 ás 5.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

6S500 a
ir$6;o a
.*.S?'ioo a
ii$650 a

-$500 a

6(800
iss.oo
50$ooo
12S000

22(000.

I95$ooo
205$000

20$;J00
20(450

sueca

do

ü leilão de hoje na

Aholi cs
Geraes dc i :ooo$..
O. (io Porto . . .
C. de F-. de Ferro'C. do Thcsouro .
S. da Riixada . •
Provisórias. . . •
Judiciaria. . .
li. do Rio (4 °ig)
K. do Uio. dc 500?,

liom.

Vend. Ccnlp
S..ÍÍOOO 830(000
oiíSooo —
Sb"2?óoo 8oo$ooo
SicSooo S05S000
808(000 —
«2<lS0)0 —
$05 $000

82(500 81(500

."SoJooí*. —
Dito de M. Geraoü Soo(ooo 770(000

A 90 dias :
Londres
Hamburgo ....
Paris

A' vista :
Londres
Paris. . . . . .
Hamburgo ....
Itália
(Portugal. . . . .
Nova York ...
Montevideo . . .
Hespauha .....
Uitcnos Aires. . •
Sliissa
Vales do café. . .
Vales ouro por iS

12 iü6 a 12 •:
$750 a
Ç71Ú a

it nlt6ari 15I16
$7=3 Í7J5
$755 vi S760
Sii.4 $633

=Çíl3j 2Í95»
4(2(0 4?--77

4$ 100 4-i^ou
SS60 $894

iSS'i2 rf:>iQO
SS03 $815
5724 (7-:9

- 2(26

LlliuAS
Os silicraiiios foram cotados 

20S.1O. soS-i.ío e 2o;'coo ficando com
compradores ate este nreço e vende-
dores ao dc 20S.Í00

A.i traiisncçücs realizadas foram des-
envolvidas.

' 
Na itiKiidamiiriu d.i Alfândega de-

verá hoie no meio-dia leilão -ins se-
líuintcs mercadorias snorclitiididas co-
mo contralianito: rac-i.s de seda., para
Jiomeii5 ú senhoras cartas dç logar,
cluinitns "*--str>lii3 vinho.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem ineilior ur o partam.- AVENIDA KIO BRANCO, 40.

Um acto humanitário
A Assoc'a-ã.i Protectora . dos

IPobrcs e Creanças vae proyidcir-
ciar para soecorrei- as seis infeli-
zcs creancinhas (|uc ficaram ao
micsmo tempo sem pae c sem mãe,
i rua Floriano n. So, estação de

ID. Clara.
E' um acto altamente humanila-

rio c que merece os mais francas'
elogios.

NA RECEI5KD0RIA

A Rccebedoritt do Districto Fe-
ileral arrecadou do dia 1° do cor-
onle, alé lionlcm, a quantia de
-.692:3fiS$8«7.

Em egual periodo do atino r>:ii-
sado, á.renda importou em réis
2.S02 :tjc)ti$n 1

LETRAS do Tin-.soimo
As lo.ias napèl foram cotadas ao

rebate de 6 por cento ficando com
compradores, conforme a data dc
emissão aos eNtrumo:; de % \ \ j a 7
por centj e sem vendedores conhe-
cidos.

CAPE'
MOVI.MI-INTO 1)0 MERCADO

/Ci/dl Saceas
líxist.çncíi cm 27 de tard*

l'.ntradris em 2$:
K, 1*. (..eutVa^. . 101.200
V.i V. tcopoiuma, .ir?.700

«wij*5jw**_*-r!UoT_o

Hntradns cm
. F. Central 221.610

Total. . . .
Embarques cm 2S1

lt. Unidos
liurooa ....
CãbotflRC"ij. ....

líxistcucia cm 2$. á
jíntranim djisd*. o

hon cm. 1,051 24

tarde,
dia 1

accas;
cm egual oeríodo, S,

EXTRAVIO DE MER-
CADORIAS

Pi-ovimont-i a '•''•' recurso' ila
Royal Mall

O innistro ti l-iuenda, tci-.do
presente .. processo relativo ao re-
citiio Interposto por E. L. Harvi-
.1011, representante de "Tne l\oyai
Mai'l", do de--.|)ac!io da inspecto-
.ria da Alfândega desta capital,
condcinnniido o commandante do
vapor Dano ao pagamento cm do-
lu-o dos direitos correspondentes
á mercadorias extraviadas do trçs
caixas descarregadas com indicio
de violação, resolveu dar provi-
mento ao recurso, visto ter-se ve-
riíicado no processo a mesma ir-
regularidade apurada cm processo
idêntico.
_______—,.wi-l»*'w<'F*»-«*_~»*»*—¦——.¦¦-.--—¦ 

-*10 Cuilo da Rosário na
Caí»*. Mftqipolltana

• c Com o miíeimo brilliamismo,
eiiccrratn-Se hoje nesse Templo,
os sòlennes actos do mez con-a-
grado .'¦ Virgem Santíssima, í»'l.
a invocação da Senhora do \ío-
sario.

Esses acin-f tem sido celebrados
durante todo o mez que hoje .-to
finda com aquclla pompa que
sóe acontecer em todas as festas
realizada.-; na Calhedral.

A concorrência de fieis duran-
te esse acios. foi enorme, iiotaii-
do-se o máximo respeito da pane
da assis-enciti, fncio esse que mui-
to contribuiu para o esplendor
das festividades.

¦Esses actos tiveram como ceie-
liranlc; o coiicí-i dr. Virgílio Mo-
rato. cura da Cathcdral. que mui-
to se esforçou para o scu csplcn-
dor, e deve estar jnliiloso pelo
feliz csfoíco emi.regado/.

A parti' coral foi dcscninenha-
da pela Ci-aurR?»'"" |las Filhas
de Maria da Callicdral.

Hoje effectua-HM-á o encerra-
metilo destas fcstlvitlades, ás 3
lioras dn tarde.

Do dia 1 cm dé.inte começarão
com o mesmo esplendor as nove.
ma» cm honra a N. S. da Ca.
'"="• -^ -_.

NA POTitCLIXICA

¦liarcaram
ditas.

Homem, este mercado aluiu cotavcl,
com procura de reputar numeroi dc lo-
les expostos á vcu-lá tendo sido cf-
fectuadas do manhl transacçfics do
2.t)7 2 saceas. nas bases de o.4<jo -
oS.í-o a irroba nelo tvno 7.

A* tarde foram realizados nccocios
dê cerca de 1.200 saceas, aos mesmos
pretos da abertura fnrlmtido o mer-
cado em oo&:r",n Bustctuada

A llolsa de Nova Vori: abriu com
4 a 6 nontos ,)_ baixa e -• a .1 de alta
parcial.

Passaram nor Tundiahv <o..too sac-
e,is c entraram, por cabotagem, 221
llilas-

fí. . » . . n$-"«n c 0SS00
oSino c 0S500
oi 100 e q$200

a....'.. SS.Suo c SSooo

Dilas do li. Santo
Municip. d<j 100G.
Dilas nom. . .
Ditas de i9i4,;>ort.
Ditas, nom. . . .

.Dito de 1904 . .
Ditis de i9i4.port.
IJiu - ie Itelio Ho.
rizonte
Bancos:

C01n1ncrci.il ...
Hrasíl. . , , 1 .

$755 Lavoura. ....
$720 | Commercio. ...

,'*ac.on:i!. , . - .
Mercantil ....

t. ae Seguros:.
Hrastl, . . , • •
Minerva
Garantia. ....
Integridade. . . .

listradas dc Ferra:
M, S, lerotiymo .
Noroeste
Coy.12
Kède Mineira. . ,
Norte do Uranil. .

( i/c TeciaJni
Ürasil Industrial .
P. Industrial. . •
S Felix. . . .
AlHanw
Corcovado. . • •
Pctrn olitaiia. . .
S. P. de Alcântara
Carioca, . . . . .
America ftibrií. .
Miitpíense ....
Cof. Industrial. .
Mnaf.- J'lvjm:ifiise
Cometa
Tijuea

1 Pivcrxii;:
Doe.'.3 da Dahia, •
O. dc Santos, nom.
Ditas ao port. . ,
fíQtcriaa
T -.• Carruajicns .
Centros Pastoris .
Meili. do Maranhão
T. e Colonização .
Merc Municipal •
Melb, no Brasil. .
Cervejaria Il.-ahma.

?>il>ctihtrc.i4
Doca3 dc Santos .
America Fabril . .
Ílr.-Hl ln'1 :t rhl .
Tecidos Carioca'. .
Merc. Municipal. .
.Voií.. Imlustrial .
iMapiif, Vlumuietv-íe
Anrarctlca Paulista
Tecidos AHiáuça .
H. P. ile Alcântara
Intl. Ca turista; . .
lt. U. S. Pauli. .
Tecidos MiiRceitsc.
iii hts'r a- MVieira .
liom Pastor. . . .
I in.lirt Sapopeniba .
Tijuci ... . . .
N*. Costeira.. . .
Vidraria Carmita .

6o5?ooo
IO.l$000 I9*SrtO

i9t;$ooo
320S00Ò 3IOSJQO
32O$00O
19O$000 —
iSSSooo IÜ7$50U

155(000 146(000

150(000

18 '.--IO
312(000

40(000

1G2$000
200S000
I4n$ooo
I?0$000

Dova. .
Cathcdral.
Bandeira
Res. ..:-....
Alpha
Pyminide, . . .
Whitc & Brothers

champAgni.
franceza. . , ,
-•ortuiíucza. » ,

COUROS

Sola "Pelotas - . .
S o Ia M i neira,

comnuni". . . .
Sola "S. Paulo",

commum . . .
Santa Calharino,

de 1»
Segunda c baixa .
Carreiro- (o meio)
'A.anulas, inferior

até (cada um).
Atanada de Cnm-

pos (cada um) ,
CUA*

Verde
Preto. ......

CACAO

P-ahir. „
Pará v
lYrn.ombuco • • *

CEBOLAS

Por barrica
2 l(oo.|

Não ha
:3.00o

-• 23(000
20$rJ00 —
23?00(1 —•
22$00O —

Por caixa
TOOSÒOO P, 210$000
125(000 a 133(000

Pot liilfl
3(000 a 3(200

D1VI-RS03
Ajíua-raz, por Mio
Amendoim em eus-

ca. por kilo . ,
Alcatrão, por kilo .
pvii_..çíi|. por .ico

kilos. . '.N 
, 

'. 
.

Fu - dc milho. 100
kilos

Farello de triito,
por 100 kilos. .

Gasolina, por caixa
Gcmcbra, ror caixa
Kerozcne, -por caixa
Pimeula da índia,
kilo

I.inwuas do Rio
GrancL uma. .

Ladrilhoi, cor mi-
Iheiro

Matte em folha por
kilo. . . . :. •. (,-,So n

Polvilho, 100 . kiloi 42(000 a
Passas, yor caixa . iSSuoo a
Presuntos, por libra 3(200 —
Te lias. nor milhei to 330(000 a ..30(000

por kilo StSoo a idoo
nacional,
kilos. . 32(000 a 40(000
por 100

. , . 40S000 a 4i?$6oo
aço, por
. 

'. 
. . (iío a $550

15200 a

2$Sooa

2$Soo.a

3(000

3(300

2$;oo

IÍÍOO

1.10(000 a 330(000

$560
JOÍOOOiS$ooo

I'ouçÍ.*ilio,
Tauióca

por too
Trcmoçoá.

kilos.
Vieii do

kilo. .

O comniandaule do vapor americano
Oiegonidn entrado cm 20 de julho
ultimo, foi rc5ÍMi.s_.liilizado pelo imita,
mento dos direitos da mercadoria ex-
tráviada de unia caixa importada por
Kíiir & C, ,

~ Foi deferido um requerimento da
Compaiilii.-i Brasileira Curliurelo de
Cálcio, oedindo para despachar, pauaii-
.Io 8'-]» sobre o valor official 374 vo.
lumes eoutenilo chapas dc (erro
clntp-liidi? vi-ulas nelo vapor aincriea-
na Ciãiter Uai! entrado em 10 do
corréule.
„', i—^ - -~- n—

EM RUEJÍOS AIRES

Encci-i-iimento ilo Congresso
Itnliaiio do Associações

Chis
Buenos Aires, 30 — (A. A.) —

Encerra-se hoje, o Congresso lia-
liano de Associações Civis, ante-
hontem inaugurado nesta capital,
para tratar das questões de maior
interesse -pn.ra a colônia italiana
desta Republica, durante c depois
da actual guerra européa, c que
esteve reunido, sob a presidência
do ministro da Itália, sr. Victor
Cobiánchi.

DR. ANNIBAL VARGES — Mol.
das senhoras, pelle e trat. espec.
da syphilis. App. clectr. na-s mol.
nervosas, do nariz, garganta c. ou-
vidos. Cons.: Av. -Gomes 1-rctre
09, das 3 ás f. hs. Tcl. 1202 C

DR. JÚLIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias dc senhor s.
Rc-.: R. Felix da Ctinliu, 43, lei.
Vilia 939. 

"onsultas: dc 2 ás 4 c
das 7 ás O hs. da noite, na U.
liarão de Mcsi.uita 241.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. mc-
dica em geral, parlos, mols. dis
senhoras e syphilis. Cons.: Av.
Mem de Sá 115. (das 2 ás 6 hs.)
Res.: r. Ilad.leek Lolio 11. 6-

DOENÇAS MEXTAES E
AM3RV0SAS

DR. HENRIQUE ROXO — Proj.
de clinica da Fac. eom freqiicnc-a
dos principaes hosp. europeus,
Cons.: r. da Assembléa, 08, das 4
ás 6, aas., ias. c 6as. Kes. V.
da Pátria 355- Tcl. Sul S24.

DR. W. SCHILER — Cons.: 2as.,
411S. e Cas., r. Hospício S.i, (das
4 ás 5) -.- Cisa dc Smulc Dr. Li-
3.as, 5.as c sabbados (das 2 ás 3).
•ias. _.-i'S. c sabbados (das eis-.!.).
itcs.: llámbiua 40. Tcl. 1143 a-

3S000 a 3$20Q
2S6Ò0 a y$t!oo

i5$ooo a Kjíooo

iC-iooo a 30(000

30(0002í(ooo a

Kilo
oSoíio a i2$oot
9(000 a 12(000

Kilo
Não ha
M.10 lia
Não lia

Cer.to
4(200 a 4(^00

205(000 I

27S500
,10$ 00»
s8S.ò'(i
33(000

:?o$ooo
óoSúuo

r*;ò$oon
1 ò„$ ibtj
20-'ÍOO

Rio Orando. .
liltVlt.HAS

Nacionaes ...
Ditas est-íangeiras. 118S000 a 120S000

FARINHA DE MANDIOCA
De Porto Alegre:

36(000 I ._sH5.i;d__
2íSojo Peneirada ....

Fina . 
Grossa-

Do Lamina:
Grossa

FARINHA DF. TRIGO
(Par saccos de 44 kilos. preços li-

qtiidos)
Moinho Inglês

Biida Nacional . . soSood a 20(300
Nacional 10S000 a ig$.soo
Brasileira iSSooo a 19(000

Moinho Fluminense
lism.-ci.-il- .,: . . . 2oüoo"o a 20(500
S. Leopoldo . . , ifjSóòa a njínoo
O. iSSooo a 18(500

M"inho Santa Cm:

3t05000
5ÍÍ$ooo>

26SS00
20$o00

30(500
II$000

178(000
16òS joo
48S0OO !

! 5 - * '00
13.$000

r.'oSooo j

Nominacs

*t_$qoo a 35^00
2SÍ100 a 20SH00
32(200 a 33(200

Não lia

rS$ooo a 10Í600

MANIFESTO UE IJirOR-
TAOÃO

Pelo vapor nacional "Planeta", de
Buenos Aires... Carca recebida: 44
Saccos dc sementes a G. A, van -der
Mer; 300 kilos dc naiiiço, ioo de mi-
rasol; _ío de centeio: 250 <lc trigo,
2?o"dc cevada; 2^0 de aveia. 500 dc
alnisic, .o dc cebola; 2>o de canha-
1110; 200 dc calza; 200 de patnço 200
de milho 200 dc mírasol 200 dc ca-
nhamo n G. A. v.an der Mer: 5...461
saccos tde triiro a tranel com ,3,v,._65
kilas, á ordi.i.

Pelo vapor francez "Garonna" 
; dc

Itordeaux v escalas. Caréa recebida:
30 fardos d -. louro, n hiaccdb SÜVa;
25IS de vinho ai. Ai Rodrigues &
C.-j 300 caixas a Coelho Martins; 22110
c tí caixas a Coqstantino Gqiihq;';'226
caixas dc tizeift. a Coelho Martins ;
200 de bebi-dns alcoólicas, ao ines"mp;
40 dc uvas a Joãaúim M. Pereira;
=n dc alhos a "Maniucs & C; 2-; a
Manoel José Goric*àÍvçy: 25 a Azevedo
Andrade; 30 a Peteíra Carvalho M*
C; 150 de cebolas a Soares Cunha;
co a Printr ']'orrcs: 

s°. a Piiiueiredo
Caminha* 100 a Maronss & Ci :¦ ío,
a Coelho Novaes; 2c •• Marinho Pinto
& C; 2« o Guimarães Pinto; 2S. a
.1. Vii-ira dn Silva; 512 pioas de coanac

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
—. Da Soe. de Mcd. c Cirurgia.
com pratica dos hosp. da Europa.
Res. c cons. R. São José 49.
Consultas ás 2.as, .i.as c 6.as. de

fi 1 ás .1 hs. Tcl. 318 C.
DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe

do serviço de portos da Polycliui*
ca de Creanças da Santa Casa.
Tcl. V. 2269. Res.: U:idd. I.obo
463. Cons.: rua Uruguayana, 25,
aas 2 âs 4 Hpra-,

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
tos c moléstias de senhoras, Uua
Conde de Hon.íiin 577. Tcl. '171,
Via.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do lt. de Janeiro
c ds Ass. Atix. M. da Est. de F.
C. do Brasil. Cons.: llospicio 83
(ás 4 lis.) Itcs.: U. Monte Ale-
«re 313 — Santa Thereza.

DR. DACIANO GOULART — Da
Polyclinica .le Creanças; Cons.: r.
Uruguayana 25, das 4 ás 6 hs. T.
37C2, C. Res. Rua Hadd. Lobo
1-0. T. 1140, Vilia.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnia!*. Cônsul-
torio: rua do Hospício n. 6S. Ue*
sideneia: rua Palmeiras 59 (Bota-
fogo).

DR. HERCULANO PINHEIRO —
Partos, moléstias das! senhora* e
creanças. Consultas das ió â* 17
horas. Urugi-ayana les. Ues.: rua
do l-opei 154, (Madureira)..

DR HELENO BRANDÃO — Cons.
rua di Assemhléa, 98; ás terças
quintas e sabbados, dns 15 ór. 17
horas. Kes.: Boulcvard 2S de Se-
teml.ro ,uS (Vilia Isabel). Tcl.
Vilia 1.073.

DR. LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Med. e do Hosp.
da Misericórdia. Cons.: rua Cal.
Câmara 116, (2 ás 4). Tcl. N.
aíiti. Res.: Iladdock Lobo 410-
(Tcl. Vilia 32S).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cons.i
Urugiiavaua, 105. Dns 2 as 4- Kes-
S. Fr.ineisco Xavier .112.

DR. LAFAYETTE VIEIRA -_?Mcd(
da Mnleriiid. Dinl. 1-cla Matei!
nid. Taruier, c com longa pratica
nos Hosp. de Taris. Cons.: Hos-
picio S3I 2-1S-. 4-is. e. fias. le.ras
(2 ás 4). Tel. 3770, N; Kes.: K.
Barroso 34 — Copaeaban-i

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da Fac: de Mel. e medi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Urusuayaua 37. d-ls 3
ás s. Tel. ro4.l. C. Ues.: L.-iran-
ieiras 354. Tcl. 5858/ .Ci _

DR. .MIGUEL FEITOSA —Do
serviço dc gyuccologia da Si. Casa
de Misericórdia. Cons.: Urtigit-iva-
lia 35, das 3 ás 5. Res.: Gal. (.a-
mara 328, sob. Tel. 3CC7- Norlc.

'ANAtiYSES
MÍ0BOSO0fl*lA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Prof. dn espeeialid. ca Fnc. dc
Med. do Inst. Pasteur de Paris.
Trabalhos -para diagnostico liscdv,
cnalyses chimiois, cxan.es micros-
copicos, etc. Urugiinyaiia 11. 7.

DR. HENRIQUE ARAGAO c AR-
THUR MOSES — 1-abor.itorio:
rua do Kosario 134. próximo á
avenida Kio Branco. Tcl. 44Ro.
Tcl. .lc resid. 1023, S. e S 106.
1!\. dc urina, escarro, fezes. Keac.
de Wassermaun. etc.

DK, Sil.VA AltAUJO (PAULO) —
Syphilis: 914 — 6"6. Mol. infe-
ctuosasj vacc. de Wrigbt; An. di
urinas, sangue (typ.-o, malária, sy.
pl.ilis), escarros, ele. 1" <!e Mar.
ço 13, 9 ás 11 c de 1 ás ;. T.
5J0J. N.

a Gaspar Silva & L.

371.672

3-7-14

3S4.931

830

5J0S00Í»
:50(000
S3Í000

22(500

4S0SOOÍ)
I2$j00

Oo$ooo

I3ÇÇ00O
SüSópt* 1

I_0$0Q0 1
loo$ooo 1

ai$5co
4fio$»ou .

I2$000
58Í mo
21S009
40^000

7Í-..00
C6S0Õ0 I
rjoSooo !

I40$0OO ,

in: mo
i9(j$ooo i"0*?ooo

t95$òoo

20S000 a
1n$ooo a
i8$ooo a

so?soo
i.issuo
iB$nouPaulicda. .

Fl-IJAf)
preto 100 Idlos

Dc Porto Alcstrc . 2oSooo a zbtjoa
Diot. idem da terra 20S000 a _5$ooo
Dito idem, dc Santa-

ta Catharina . . 1SS300 a 23(300
Dito mauteica. . ., 3.1S300 a 40S000
Dito du cures divíí 2.1S300 a 30(000
Dito umiittiuho . .
Dito amendoim. .
Dito branco, idem
Dito ver.neliio.i-iem
Dito enxofre. . .
Dito. branco; es-

traneeira. . . .
Dito. Ir.idiiiho. idem 64(500 a 66?:o«

203Í0.00 I 1!l™°
ifi;$)oo Fumo ein corda

— I Kio Novo:
K-pecial. o , •
Regidur. . . .

Su! dc Minas:
Segunda. . . .

21S700 2'5$ood
2CS700 11 3p$opO
36S700 4ü$ooo
r6S**oo 20S000
24$.íoo 27S300

GoSaoo 70S000

Por kilo
i?6qo a i$700

1(300

-.1 ,101
julho

1 ein-
.1..19:

RF.CFJSRDOIHA
L\rrccadação do dia
Di 1 a .10. ....
lom egijil periotto

oiu-.o passado. .

lOoSmio
180(000

19.1S000
200$000
I70$Òl)0
Ç0S01.0

;40$Di)u

2ÒO$000
IQI.Í-.OO

igo?ooo
20p$-100 —
too$ooo —

DE MINAS
30. 3,.:272(oS.|

. . 663:7.'.Í2S8
do

. . 745:913(126

17. .5.000
io'5$d'oo
I no$000

I cj 5 & 100
lO-HfílOü

Primeira. .
Terceira .

Goynnoi
Friicrial. .
Kecul.ir

.içooo a
i$H>o a

$600 a

FUMO KM FOLHA
Do Kio Grande

, amarcllo. . .

Preços cerrenfes do m-
cado do Rio de Janeiro

PINTO, liOPES & o.
Rua floriano Peixoto, t;.t

Prestam as melhores contas
caía.

T.aEc Tvmãos comimviicam .que
rotnrões de c.if.'- s;'.o ;.s st-gliintcs:

dc

Typos I Tor i3 kilos

 10(600
 10(300

;; irS"00
(i, p3"00

 9S400
S. oS".o

 6(3oo

_ 
SANTf)S

Km 2S:
Fntindas: co.76.1 saceas.
Desde 1": 1.104.277 saceas.

ARROZ NACIONAL
Bulhado .JSir.o a
Ksüccial _CS'?oo a
Dito sunerior . «i.i$too a
'Dito l-uni, . . 3ü$J0ü a
Dito do norte,

branco 33?.S(») a
Dito regular. . 33(joo a
_ito idem. do

Norte raiado . . 2_3'oo a
ARROZ l-:S'lí'..\NGl-:iIiO

*\'i?ul!ia, da ;a. , 75S01Ó a
fito de 2-. . X.ii ho

I InpVz *t?$fJuj a ;
ASSUCAR

Branco crvstal . , $*3o a
Crvstal. tunàrcllo • S-ico a
Mascavo .. . . ?,;;ri a
llrniico. 3' sorle. . (sCo a
Soriienos  N*ã'> ha
Ma.-c.iviuho. . . . $470 a

AOUAS MIX.IvRAES
Nacionaei :

Caxjtnlm' (4S cf») :S?ooo a
I.mnbnry (|3 gfs.) 2.1S000 a
Cambuqilirn (4S sr.) 2.t$..)o a
S, í.ourcnço (48

irarrofás). . . . 23S000 a
Sãlitti-.ris ' |H ::.!s.) 2jf-.eo a

lístranceirai :
Vichv (so garfs.) sSínoo a
Perricr (50 iraríi) 5>5$ooo a

2». idem. . . .
i" rotninum . .
2» Idem. . . .

FRUTAS
1\r^s. caixa . .
Mangas caixa. .
tfvfia Rio Crand'

caixa ....
Pita estrangeira.
Mnçilcs

GORDURAS
Rio da Prata,
Kio Grande. .
Matadouro . .
Xartmeadas do

terior . .
GLVCERINA

23000 a
1(500 a

IÍ2C0 a
ii; 100 a
ttiió a
iSt'10 a

1Í100
l(.ino
(Soo

2?" 300
1(600

1(350
iStto
I$200
I$10U

idem

Bruta, sem vim.
. , . Iliamc
fi.^noo ürnt,.; _m latas dc
50(000 I ,2 !|2 t, -3 k:l03
453000 I [.oura. sem vazilliame
4:5,700 1 (.oura, em latas de

121I2 e 25 kilo.;
.-,65700 1 Iir.-inca. sem vazi-
36(700 lhaaie

Brinca, cm latas de
,*n$.'oo 12 1.2 c 2;, kilos

Br.mci. en: latas de
qiÇíJoo 4 kilos ....

Branca, cm latas dc
Cí$?qo 1 <¦ 2 leiloa, . *

MANTIilGA
Súoo _,_„ ;,,.._ ú.lone. sor.
$520 tidasS.100 i;rl;..i Frcres, laia.
?50° í Uiielctic. lata.

! Modesto Galone, It.
(5»í J„ llruin

Dc Minas ....
MILHO-SSooo Aniarcllo da terra.

2.1S000 j!.;o liranc... idem.
2_í5joo ])ito da terra, niix*

32S060 —
Não lia

Não lia
.1 .Soco a 35S000
áo$ooo a ,*jgí?ooo

Nominal
Nominal

S700 a (700

S600 a $700

Kilo
4(000 a 4?ooo

MARÍTIMAS
VAPORES USP1-IRAD09

Rio da Prata. "Mossorá". . ,
Nolf.dk c.cscs.. "Aracuarv" .
Portos do norte "Ji.ciiliy". . .
Nova York "Krouborji" • •

S'°i>imbia:
Portos do norte. " Maranhão". •
Santos, "Uio da Jr.neiro". . •
Nova York "Minas <»erncs" •
Inglaterra c tscc., " Urma". •
Portos do norte.; "Maratihã". .

Portos da sul **_irio".:<'. -.•-••¦• .
Tnglatern e cí,cs. "Orita". •
líopdcoa o:i;i'çs., "-lati.;". ...*.. •
Amsterdam e cscp.J.;*"l^ripírir,' .
Nova Vork e escs., "Vcrdi". .
Uio da Prata ''J-.uiziana*1. . .
Portos do norlc. Pprá". . .
Iíiidntèrra o escs., "Orita". .
lualatcrn e escs •'Demcrara'*, .
liio -da Prata. "Panin.-.". ....
Rio da Prata. "Garoana" .

VAPORES A SAIR
Lacuna - escs.. "Mavrink". . .
Uavre c escs. "Tupy"
Nova York c escs.. "Camocns", .

Novembro :
Rio da Prata, "V. Christopher-
sen"

Mrceíó c escs., "llainava". . . *
lluenoj Aires,. "Planeta". . . .
Imi.-ipe c escs.. -íltnnira"-. . . .
Portos do nntte 'S. Dourado".
Portos do sul. "Itajubá". . . .
S.intos. "taculiy"
liio c4-i Prata, " ^nna"
S. Fidelix o escs., "Caraneola"

Nova Yorfcve escs.. Vliio dc Ja-
neiro" .••„_.. • „• • •

Vlíceió c escs.. "C.i-iv-iry". . .
Recife o escs., "Itap-.iliy". . . .
Portos do suL "lUitinira". . . .
Porto» d) sul •_'Itanoan". . . .
Pelotas c escs.. "lt.m.-iey".
Cnravõllas c csco.l "Aroísuahv".
Kio da Prata, "M.iMe"
Kio di. Prata. "Frisla"
Aracaju', e cses. -Italtuba"-. .
Va'.-; ,• ccs. -.Tln-irlnsl. . . ,
Tnülatcrrn c escs.' "n-nerara". .
Uio dá Prata, "Pampa"
U:n da Prata-, "<".fr.,»na\ . . .
Kio dnPrata "Vcrdi"
Portos do nortp "Muranl-ão" . .
liio ria Pr.ua "Lüífiana" . . .
Cfil.cdello c escs. "Mossorá" . .
!J'o ,!a Pra-a, "Lulziana"; . . .
Pcciife e escs.. "Javarv" 

_. , ,
Montevideo c escs .-'?atcllite'.'. .
Cãllao c o-c9 "tVitíi"

AVISOS
,'I||(íi-iii — lista rcii.irt ;ão expe.

dirá malas pelos seeiiintes paquetes;
Hhíe-

Camôr5 para Cabia, c Nova York,
recebendo impressos até ás íi horas da
manhã, cartas para o interior até ás
61Í2. idem coni oòrtc duplo c paia
o exterior ate ás ?.

Mayrink, para Angra Paraty, pnr-
tos de 3. Paulo, Paranaguá S. Fran-
cisco, Itajahy Florianópolis e Laguna,
ro:ebeiido impressos até ás 4 horas da
larde, ,-arlos para o interior até ás
dil-, idem com porte duulò até, ás 5
e obicctjs ua.ra rciristrar até ás 3
horns.

Tupy nara Santos Recife S. Vi.
cente e llavrc. recebendo imuresos ate
ao mei-;» lia cartas oara o interior até
á 1 da arde idem com porte duplo c
para o eMcrior até á 1 c objectos para
roüstrar até ás 11 da manhã.

Assit*. nara Bahia e Recife; rece-
liendo imoressos ate ao meio-dia. car-
tas para o interior até ás 12 ila da
tarde, idem cnm porte duplo até á 1
e o1i»*-tõs para recistrar até ás n
da manhã.

Amanhã:
Scrvnh Dourado nara Victoria e

portos do norte recebendo imi-ressos
alé ás 3 horas da manhã cartas para
o interior até ás 81I2 idinn ec-ni porte
¦(Hiulo até ás n c ohiectos nara rcuis-
Irar até ás 7 da noite de lmie.

Jtiv.pav* para Victoria. Bahia e Ma-
ceio rec-ben-do impressos até ás 8 ho-
ias da. manhã cartas nara o interior
até ás 81I2 idem com Porte duplo
até ás o e obicctps nara registrar ale
ás ? da noite de hoie.

INDICADO!

Pelle o syiiliilis — Curas pelo"Racliuiu" o 91-1—Kstomti-
go, pulmões o Uoeiiças ncr-
vosus.

ANALISES DE URINAS

Ã~Tkr"ÃnÍÕ~p"êTxotò, maríõ
BELLETE e BLAKE SANT'AN-
NA — Analyse completa 25?. U-
horatorio Cl.inico de analy-cs; rua
Sete do Setembro 11. U3. lei.
1896, Central.

.TRATAMENTO j>a CUT13_

PHII.ODERMA dc Samuel dc Jl.i-
cedo Soares faz dcíapparecerrcnni-
plclánicntc os cravos, cspinh.is,
•i.-innos c saídos. Creme, 2Í. Loção
3$00Q.

Serviços medico», .ihnrmnçòn*
ticos, (li-ittíii-ios o visitas a
tlonik-illo

CENTRO-MEDICO — Dez clínicos.
nlloimtlins c honinepathos de rc-
spellobiliilndo mor::'. Mensalidade,
Í....00. Uircctorea drs. Braule. Im-
to e Ernesto Possas. U. Frei Ca-
neca 153.

VETERINÁRIOS
VETERINÁRIO ANDRADE, com

asri-st. na Secção Vetor. Ms Acr.-
euli. F.sp. mols. dos cf.es. Diagn.
mierpe. Iinnuiiiifações. Exames .io
saitsue, uriiia Cons.: rua da., las-
saectn 40. Clu-iniados lei. 2.-('4, a.
(llotafogo). .

OIITHOPMHA

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
pelle c mucosas, ulccras cáiiccro-
sas. tumores íil.rosos; arthriti-mo,
syphilis e ínorphéaj ncurastliema,
doenças do peito e dyspcpsla; 7
Setembro, 36, ás 10 e ás 14 hs.

MOLÉSTIAS DO ESTOMA00,
FÍGADO, INTESTINOS E

NERVOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o lia-
- bito da embriaguez; por sugg.5t.iio

c com os medicamentos "Sa.vwis
c "Gottas dc Saude". R. Carioca
31, 3 ás 5. Tel. Cenlral 5605.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FICADO E
NERVOSAS — EXAMES
PULOS RAIOS X

DR RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp. Docente na P. dc
Medicina; r. S. José 39, das 2
ás 4 hs. (menos ás quartas-feiras)
Gratis aos pobres, as 12 hs^

MOLÉSTIAS DO PULMÃO,
CORAÇÃO E APPARELHO
DIGESTIVO

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS e VIAS URINARIAS
DR. OCTAVIO DE ANDRADE —

Cura heinorrh. utcrinus, cotrinieii-
tos, suspensão,. etc, sem. operação.
Nos casos indicados, evita a gra*
videz. Cons.: R. 7 dé;Setembro
186, das o ás 11 e da 1 as 4. tel.
1.501.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE É DOS SEIOS

DR. MAUR1TY SANTOS - L.
docente da Faculdade. Bcs.: rua
Riachuclo IV. 217 (tcl. C. 94»).
Cons.: rua Corioea 11. 4; (dis 4
ein deante). Tel. Cent. 3. = '7.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa; Cons. r. Carioca Co, 3
ás 5 hs. Tel. .-727. C- Ucs-: Al-
zira Brandão 11. 9'. Tcl. 2838, V.
Tcl. Maternidade 055. C.

CASA ORTUOPEDICA — Av. Go-
mes Freire 17. Tcl. ;3o6 C. Con-
stróem-sc peru.--: e Ubacjoa nrtifi-
ciaes, fundas c instrumentos de ci-
rurcia c app. orrhopcdlcos para
qualquer deformidade do corpo.

^RuTloTòTÕS DENTISTAS

ÊMÍLÍÒ DEZÕNNE — Cirurgião,
dentista. Diplomado, com -longa

pratica. Preços c condições dc pa-
gamento r.o alcance de iodos. Cons.
clcctro-dentririo. Alto da Coiiicila-
ria Japão. E«tJ do Meyer.

DR. MIRANDOI.INO M. DE MI-
KANDA — Especialista cm extra-
cções sem dór e tratamento dc lis-
tubis. Das 8 ás 17 horas, nos u-.as
uteis. Gonçalves Dias 23. sob., tcl.
ç.ütin, Central, _,„-__

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Dip-Vom-ido pelíi 

'Er.coln Livre
de Odontologia do Kio .dc Janei-
ro, com 10 annos de pratica. Cons,
r. Urur.iia.-ana n. 3' (tel. C.

DR.^RÁUL DE BARROS HENRI-
QUÊS — Cirg. Dentista. Dip.oiua-
do pela Fae. de Med. e Phar. do
Rio de Janeiro, com longa pratica.
Preços ao alcance dc todos. Cons.:
r. General Polydoro ,|, sob. Das b
Hs 17 hs., nos (liíus lú-telsó

DENTES ABALADOS — Pi-orrl.ea
nlveolar — O cirurgião deniisia
Hugo Silva, applica a vaccina ou-
togena dc Wrigl.t. Cura raihc-il t
perfeita consolidação doa dentes.
Ouitanda 66, i" and.

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: largo dc Santa Rita 11. 10,
das 2 ás 4. Res.: rua Dr. Dias da
Cruz n. 301, Meyer.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SEN HORAS—T UMORES

NO VENTRE

ADVOGADOS

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
Uruguayana 7. 1" andar.*''

DR. ALOYSIO NEIVA —"-Advogado
— Rua da Quitanda S — Teleplione
Cciitr.il S.

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo-
gado —¦• Adeanta custas. Escriptorio:
Carmo 71. Teleph. Norte .181.,

DR. BERQUO' COELHO — Rua do
Rosário 81. Tel. ,1037. Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO -
Advogado?. Kua do llospicio 11, 27.
Tel. 53"l, Norlc.

DR. JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. Buenos
At rei n. 12. Tel, 11 to N*o-re.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Cauçaa com mer ciaes c inventários.
Adeanta custas, Uruguayana 8, tcl.
C 5336,—Residência: l'. dc Bota.
fogo 3S4. "Pensão Magestic". Tel.
Sul, 931.

DR. MILTON ARRUDA —ProeesFos
eivo... commerciacs c orphánològi*
cos; de aposentadorias montepios;
tem representante, nos Estados c cm
Portugal e adeanta custas — Sacltct
n. 4. Tcl. (J. 3j6o.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL.
BERTO ALVES RIBEIRO—Ailvo-
gado*. Kecríptorio. r, Kosario iii"j,

DK. PADUA VASCONCELLOS-R.
lluetios Aires 35 (antiga du liospi*
cio). Tcl. Norte 3--,3o.

Clinica meillco-cltnipgica dos
ilrs. Felix Nogueira o .Inlio
Monteiro, íi rim Senador
Euzebio 238, Tcl. N. 1186.

DR. FELIX NOGUEIRA — Oi),
partos e mol. dc senli., hydrocclc,
estreit. da urethra, iistulas c cor-
rim. Trat. esp. da syphilis; nppl.
de "606" c "014". (u ás c) Res,
trciv. de S. S Ivador 211,

DR. JÚLIO MONTEIRO — Med.
do Hosp. de S. Sebastião. Mol.
internas, pu-lin}uó, còra^io, fígado,
estômago e rins. Mol. infectuosas
syphilis, etc.) Das 2 ás 4 bs. Res.
rua de íbiturima 35-

TRATAMENTO DA TURER-
CULOSE PULMONAR PULO
PNEUMOTHORAX ARTIFI-
CIA I.

(Processo do Forlnnini)
DR. EDGARD ABRANTES —Cons.

r. S. José n, 106 {2 ás 3). Tcl.
C. 5.537. Kesid.: r. Barão dc
Flamengo n. 17. Tel. Sul qÍÍo.

DR. ARNALDO QU1NTELLA --
Docente livre da I'ac. dc Med.
Cons. R. Asscmbléa, 28, terças,
quintas c sabbados, ás 4 horas da
lorde. H.s. R. D. Carlota 63,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIOA — Mo-
lestias dc senhoras c partos. Cons.:
Assenibléa 18. Res. rua das La-
ranjeiras 374.

DR QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Março iS, da 1
ás 3 horas. Residência: praia dc
Botafogo 194. _....-.„,

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Asscmbléa, 28, cas., -ias. e
6as., das 2 ás 4 horas. Tcl. C,
1000. Res. Praia de Botafogo 100.

MÕLÈSTIASÍDA PELLE
E SYPHILIS

PARTEIRAS

ANNA C. TEIXEIRA LEITE -
Parteira da Maternidade, do l-.icul-
dade, (ilunitia do curso medico.
Kua General Delgado de Carvalho,
51 (ant. Industrial). T. 1871 V.
Attende a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parteira formada pelas Fac. de
Medicina dc Buenos Aires o Kio
de Janeiro. Res. e cons.: rua
Marqucz de Olinda 11. 33. Bota-
íogo.

Gottas Virtuosas dtc0 f^S
Curam hemorrboides, males do u-ero.
ovarion. urinas c a pronria Cyslitc.
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MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DR. MONCORVO — Director fun-
dâdor do Instituto de Assistência
á li.íancia do Rio dc Janeiro. Cite*
fc do Servido dc Creanças da Po-
iicliniea. Especialista dc doenças
das creanças e pelle. Cons.: rua
(J. Dias 41, ás 13 hs. Kes.: Mor.-
ra Ilríto n. 58.

DR. PF.DRO CUNHA — Da Fac.
de Medie. c do Inst. de Assist.
á Inf. Cl. medica e das creanças.
Cons.: GonQiivcia Díi.is 411. Tel.
3061 C, das 3 ás 5. Kes.: S. Sal-
vador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. da Eur., memb.
da A. de Med. Subrs. 110 serv. de
mols. da pelle, dc Polycl, etc. C
.Rodrigo Silva, 5 (tel. 2271, C. R.
Av. Àtlnniioa. 272, T. S. I.93-,

DR. F. TERRA — Prof. da 1-acul-
dade do Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros. R. Asscmbléa
ti. 30, das 2 ás 4 horas.

DR. SILVA ARAUJO FILHO -
A-JSistentc da Faculdade de Medi-
cina. Kua 7 dc Setembro 38. ás
3 hs. Tel. C. 5510. Res. i Mar-
quez dc Abrantes 67.

PROF. DR. ER. RABELLO — Dc
volta da Europa, reabriu o con-
sultorio. Trata pelo radiuni 05 lu-
mores e outras doenças da pelle;
cons.*: rua da Asscmbléa ai; 85.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, 8 (das 12 ás 4).
todos os dias.

DR. PAULA FONSECA • Consulto-
rio, r. Sete de Setembro 141 (das 2
Í3 5 hs. diariamente).

OCULISTAS
DR. AMELIO TAVARES - Oculista

Livre docente c Assistente da Fa-
Í)e"cI1ÊANCAíTe SVPHILISí^.^.Ç™?- I»A.dos 0^ÍV(;S 5.

TIIARMACIAS e DROGARIAS

PHARMÃCÍÃ~Í DROGARIA F?
GAIA — Laboratório dc produeto,
chiniicos i pharm. F. GAIA. Com-
pleto sortimento de drogas. Se-
cção de homoeopathia. U. Senador
Euzebio 23S. Tcl. 1186 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN.
TOS — Condo Bomfim 436. Drs..
José Ricardo, das 9 ás u. AIiuci-
da Pires, de 1 ás 2. Arscr.oqui-
nol, para os fracos. Cyano, Gonol
c Bleno-thanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Ilu-
m.-iytá 140. T. 

' ioj8. S. Coinpl.
sort. dc drogas e produetos pliaim.
Cons. Drs.: Ettvygdiò Cabial (9
ás fo) c Santos Cunha (10 ús 11).
Gratis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomlim 250 T. 2.179, V. Cons.-.
dr. Camacho Crespo, 9 ás ti; dr.
V. de Souza, 8 ás 9 da m. c ,4
ás 5; dr. Limieti Silva, dns 7 as
8 n.; dr. S. P. Lima. 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — De
Isaias P. Alves. Laranjeiras 131.
Tcl. C. 2141. Cons.: drs. Sou-
za Carvalho (9 ás 10); C. Sam-
paio Corrêa (io ás n); Raul Pa-
checo (12 ás 13); A. da Cunha o
Mello (13 ás 14.) Dep. do NER-
VILOL. Para phospbatiiia, ueu-
rasthcnia.

PHARMACIA LARANJEIRAS _
Tel. 5751, Laranjeiras 458. Cor...
Drs. Leopoldo do Prado (9 Ai
10); Souza Carvalho (10 ás 11).
Fabrica e dep. do "Panioformio",
para tosses. rcstViádos. "Coquei-"
clic".

PHARMACIA HADDOCK LOBO-
(M. Capcleti) — It. Had. t-obci

20.1, T. V. 1387. Fal.. do Carbo-
viciráto de Borges, do Elixir de
Citro-vieirato c Deptirsan. Cons.:
dos drs. A. Alves c M. Atitr.111,
Otliòn Piinentel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES -Es-
tal.elcci.la cm 18S0. K. Cattete 9.
Tel. 4066 C. Cons.; Drs. M, Na-
varro (t) áa io); 11. Freire (ti as
12); Hcmlica (( h.V; L. Morand
(a ás 3). Garantida inanipulaçãc
do rcceitiuirio medico.
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CLINICA MEDICA

DR. AGENOR MAI-'RA — Consulto-
rio: rua L.ui". de Camões, 6, das 2
cm deante. Residência: r. Kiachuc*
lo, _-?;•: telephone io.?|, Centrai.

DR. AGENOR PORTO — 1'rnf. da
Faculdade. Cons. Hospicio y-, dns
2 ás 5. Ues.: Marqucz dc Abrantes
ir. Tcl. --S8 Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac. de Medicina). Moléstias inter*
nas.—*Ai'pl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. llospicio 83,
das 3 ás 5—Res.: S. Clemente 187.
Tel 1710 Sul.

DR. ALFREDO EGYDIO-Esp. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons.
R. C. Boiiifim S17 (Pb. Freire dc
Aguiar), das S ás iu c Sdor. Eiue-
bto 59, u ás 2, lies.: r. C. liom**im m.i Tcl. 7?;, V.

DR. ARTHUR UE VASCONCEL-
LOS —¦ Assistente de clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio S5 (da:. 3 ás 5 hs.) Tel. Nor-
te 111.*.. Res.; r. Voluntários da
Pátria 2S6: Tel. Sul 1609.

: DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp.t moléstias senhoras, creança*,
syphHt3 e cirg. cm geral. Cons.:
S. José 39 (phar, ás 12 i|-). Kes.:
rua D. Caxias 6, (V. isalicl).

DR. CARLOS DE Í-'REITAS—Prof,
da Fac. (Ia Bahia. E-fp. Mols. das
S-cnh., Partos. Vias urinarias. Co.;..
Uruguayana 21 (1 ás 5—Tel. 40,
Ccnt,), Rcs.i trav. S. Salvador 61.
Had. Lol-n. Tcl. 1024, Vilia".

DR. C. BRAUNE — Longa pratica
dos. hospilacs da Europa. Clinica
mediei. K**p. coração e estômago.
Çoiii.: rua de S. José, iu, da 1

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. dc Miscriordia c do ln?t.
de Assistência á Infância. Cons.:
Assembléa 98 (4 ás 6 hs.), Res.:
Marqucz <Ic Abrantes- 189. Tel.
St:l 1761.
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O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O director-assistente, dr. Anta-
nio Òlyntho dos Sanios Pires, vice-
presidente.

O director-prcsidente,
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, F-.rmiv.o de Canina-
ria.

• Esp.

Alberto

Dr! CAETANO DA SILVA
moléstias pulmonares. Còir_.
Uru,.-.iay:ii-.a 3;, dns 3 ás 4, ás ter-
caí,- quintas c sabbados. llcsié.
U. -j dc Maio, 154,

DK. COSTA. JÚNIOR (A. I-.) -
lia volta de «ua lontra estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal rio-
nano. 99. Tcl. N. 1057. &;.. em
v.i.is urinarias, «yphili.-i c i.;!-,e.Coi..*.: 1'1-is 10 ás 12 e -j ás i.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
d.ca, syphilis, vias urinarias. F.:;-.-
mes de pus, escarros, urina, ele.
App. o 666 c 914. Cons. c res.:
r. Constituição 45, sobr, Tcl. 2111,
( entr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — A?,íistente de clinica na Faruldr.de.
Cons.: r. do Kosario 140. ás i-.s,
4as. c Ca-., das 2 á-s 4 hs. (Tcl.Norte .1.-71.).

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-r.-.ca medica. Esp.: 1110.. do eüo-
mago e do (içailo. Res.: ma Uru-
Eruay. rf.K. Tel. i o-q, VÜ'.t .

DR CAR.^IELD DEALMF.IDA —
Direeior do Hosp. S. Sebastião
Decente da Fac, chcíe do ¦.t-rvi-
ço da Lua C. a Tuberculose.
Kes.: S. Salvador 2j. Cons.: 7de Setembro \?6 Tel tíor Sul

DR. -GUILHERME EISENLOHR,
trata . da tuberculose |,or processoespecial tendo conseguido a cura
radical cm centenas dc doentes.
Pratica o processo de "Fornalini".
Cons.: r. General Câmara :0.

DR. GAMA CERQUKIRA - Cl.
medica de adultos e de creanças!
Gynecología c vias urinarias. Ucs.:
K. N. S. de Copacabana 6ji (Tcü
S. iG3i). Coii5ui'_iã das 12 ás 14hs. Chamados a qualquer hora

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorio: rua da Asscmbléa, gj, .-l e.idciic3_: R,. RiaahjNHo, 33a,,

CLÍNICA CinUllGTCA, VIAS
URIXAniAS

DR. A. COSTALLAT - Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
hosp. de llerlim c Faris. Cons.t
r. da Carioca 30 (das 3 ás 6 hs.)
Resid.: rua das Laranjeiras. 80
(tcl. 3936. C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cintr-
nião da Sta. Casa. Cirurgia de
adult03 c creanças; mol, das vias
urinarias c d-s senhoras. Cons.:
r. Ourives 5 das 3 ás 5 hs. Res.
r. Senador Octavinno n. 52. Tel,

DR. CARLOS NOVAES — Memb.
da Ass. Francesa de Urologia,
Trat. da blcnorr. aguda e eliroui-
ea, estreit. c prostatites chronicas
petaí eorrciv.es th ermo •*¦'»*_ Iricas.
Cons. r. Carioca 50, das 12 ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Ci-
rurgião da Santa Casa. Res.: Con-
de de Doiniim 150 (tel. 1272 Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 20, 3as.,
t;ns. _ R^bbidos, ás 4 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS — Dó
Hospital da Saude. Moléstias de
senhoras, vias minará.-*, hérnias,
hydroceies tumores dos selos c do
ventre. Rua Rodrigo Silva n. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: aliseri.-or-
dia e fienef. Tort. Cirurgia, mol.
d.'.-; senhoras c vias urinarias. Cones.
30, Ourives, 3 ia 5 lis. Kes..-
l'ass»s Manoel 34. T. 319", C.

DR.-MARIO GÓES • Assistente da
Faculdade. Consultório: r. 7 dc Se-
tembro n. .18, das 3 ás 5 hs. Tel.
C. psio. Resid: Darão Flamengo
32. Tel. S. 1440.

DOGXOAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS', NAR.IZ o GARGANTA
DR HILÁRIO DE -30UVÉA — Das

Universidades de Paris c He-idel»
berg. Prof. da Fac. do Rio de
Janeiro. Cons. Assembléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás 2a«„ .ias. c Cas.
feiras. Tcl. 1957. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tcl. 321. C.)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Consultório: R. Assembléa 26, das
2 ás 5 horas, ás terças, quintas c
sabbados. Tel. C. 1957. Kc«.: r.
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E BOCA

DR. EURICO DE LEMOS, proles-
sor liv. da Faculdade de Mediei*
na tlu Rio, com 20 annos de prati-
ca. Cura purantid- e rápida do
Ozcna (fetidèz nasal), por proces*
so novo. Cons.: rua da Assembléa
63, sobrado, das 12 ás 5 da tarde.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DE OLIVEIRA,
IIosp. de Berlim•, Uruguayaiin st.

c. C. lies.: Sinta

Dr. F. G. Faulhaber ---
Cirurgia c mols. do appa.. urinario.
Cons.: Ca::oca 30 (3 ás 5 lis.)
Res.: Riachúelo 1C6 (Tel. 51..2,
Cent.).

DR. AVELINO
com pratica dos
Vienna. Coni*.:
das .1 ás 6. T. .
Sophla 77.

DK. CASTP.IOTO PINHEIRO -
l-X-Assistchtc da clinica do Prof.
Urbantíchitecli, de Vienna, Una
Sete dc Setembro, -2, das 2 ás 4

DRS.' PECKOLT E PECKOLT FI-
LHO — Especialistas: ouvidos, na*
riz, garganta, vias urinarias c ope-
rações. Cons. rua Sete de Setem-
bro 6.1, 1» a!-.'lar, de i ás 5. Itcs.
r. Felix da Cunha 29.

H0M0E01MTIIIA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— De Araújo Nobrega c C.
Completo >5ortÍrficnto dc drogas ho*
moeopaüi. recebidas direct, Esp,
pharm. 

"Nimphca Virills", para a
cura da impotência; V. Pátria *r>.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.' —S. F.on de Assis, dc Alcino liar-
roso & C"; r. S. Francisco Xa-
vier 400. Prunus purs regulariza t
combate a prisão de ventre, tubc
e$nooj dr. Américo Tavares, cons.t
gratis, diariamente. 8 ás 9.

ESPECIALIDADES TIIAR-
MACEUTICAS

DERMOPHENOL — Dc S. de Ma-
cedo Soarei, tfüaiz ivitf 1^'coras»
rezemas empingens, JUNIPITRU3
PAULISTANUS — empr. lia 9 an-
nos na impotência viril. Vidro. _.$;
I-clo Correio 6$. Pharm. Macedo
S'*irc-, r. Senador Euzebio 123.

EUPLINA — Formula dc Orlando
Raiigcl. Na toilcttc das senhoras
não tem rival.t Uwa*se nolionho:
como dcnariíicio. 11:13 fori<|t_ c
mol. da pelle: cm gargarcj'o c cm
inlialaçõe5.

GUARAtíESIA — Mols. do esto-
mago, intestinos c coração;. "Gua-
rancsia". Um cálice ao deitar, ao
1'cvanL-ar, ás rafeições, evita mui-
tos soifrimcr.tos. N.is pharm.cias e
drogarias. Dep. Compus Hcilos c

C°. Uruguayana 33.
SYPHILIS ,— Cura definitiva, séria,

sem injecção, pelo Stgmarsol, des-
ti nado o revolucionar a tlierapeu*
tica. Cada caixa oo comprimidos;
Informações: E. C. VautcUt; 22,
i°; 1" dc Março.

DESIPEOTANTES
e IXSECTICIDAS

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CREAN-
ÇA9.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Con:-;i!to:'Ío: tt. Assembléa
74 (das 3 i!a ós 5 hs.). Kes.: rua
ttuy Darbosa :i. 45Í!.

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS SEX HORAS,

VIAS URINARIAS
DR. BONIFÁCIO DA COSTA —

T>t-intcrro dos IIosp. da Miseri*
cordia e S. Francisco de Paula;
CoiiJ o resid.: Avenida Conics
l-reirc 137. Tel. C. 1291. Con-
sultas dis 1 ás 6 da tarde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO—Trat.
rápido do* estreitamentos, blcnor»
rhagias chronicas e recentes, prós*
taíítes e hipcrtrophin da próstata,
por processo moderno; rua Buenos
Aires (o(. dc 1 ás 4.

DR. NABUCO DE GOUVÊA —
Professor da Pae. de Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico do IIoso.
da Saude. R. i<> de Março, io,
das .1 :'ii 6. Tel. Sk', Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado e laureado pela Faculda-
oe dc Mcd. de Paris, ex-interno
dos Hosp. de Paris. Cor.s.: Av.
Uio Branco =57, ;». _ ás 3. Tel.
»io, Res. V, da Pátria n, 229.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ 13 OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ'

DR. «JGUSTO LINHARES —
Chefe de clinica na PoIiclÍnÍi;a, Kx*
assistente dos Profs, Külían, Gutz*
mann e Hruhl. Cura da Raguez
(proc. Gutzraann, de IlsrÜriij; rua
Uruguayana S, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ. E OUVIDOS, RROX-
CO-ESOI'lIAGO,SC01'IA

DR FRAWCrSCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da F. de
Mcd. Ex-assist. do Prof. Bricuer
(Breslou) e do Prof. Kiliian (Ber-
Iim), UrusuayAia 25. 1 :.$ 3 1I2.
T. 1762 C. Kes.: Russel 10. (T.
.1750 C.)

Dr. Castello Branco ---
RUA DA AS%EM5L_A N. 34.

BIOLESTIAS DA ROCCA,:¦_'
E SEUS AXXEX0S

AUKEP.T1E — Cir-.irp.:.ío-dcntis'.a —
Especialista — R-.n '5 de Ncrvcm-
bro 33. Telcph. 183R — S. Paulo.

DR. J. TELLES — Especialista cm
moléstias da boca. Cons.: das 7
ás 19 hs. R. Ltnidio !-.-.f_o :6 —
Mcyer,

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de appliçação rápida e mui*
lo barata. Muilissimds iiitestalos
de fazendeiros c da Lcopoldina
Railway CB. Limited: rua Oídtan*
da 1--0, 3» andar. Rio. Sociedade
An nn vinil Fulminante Nacional.

ROBERTO ROCHFORT — T. 4313
X. Antiscpticos, dcsínfcctantc3 e
insecticídas para plantas e gado,
em geral. IL do Mercado 49. Cai-
\2 1911, Rio dc Janeiro.

ÁITAIIBLHOS ELE0TRTC08

DF.TECTOR dc arrombamentos c a>-
saltos A*Ji;í.reÍ'rui automático, ap-
provado pelo Club de Engenharia.
vendem-te cm pequenas prestnções,
no eiificio do "Jornal do Com-
mercio", i° an-lir, sala 14- Das ia
ás 4 hs. Volchan & Palnia.

MOVEIS DE ARTE

r.ESTAUKAM SE e fazem-se mo-
veis de qualquer c-tyio; ru.. Ateu
n. 4Ç, J. Pinto.

ÍIYGIEXE ALIMENTAR

SAL DU MACAU - Aos doentes do
eátomaKO ?õ e permhtído usar
con-.o ingrediente uos seus .-ilin.-.u-
t'js, pela -sua pureza c especial
confecção, o "Sal de Macau", dl
Compíl. (V.inmcrcio c Navegação.

CHA' DE CACAU — Tônico nutri-
tivo. alimento ideal dis creanças,
poderoso diurjtico. Venda . na,
plíarmacias, annazcns c confeita»
rias. Tcl. ií'.;j, ü. Cai» 218, Ri*..
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UVA — Tônicos e digestivos.- Ap-"proV. 
pela Dirt. S. Publica e pri-

Vilegiadns; não teme analyse chi-
mica. Unico dep. cisa Saccl-.elti;' 
Av. Salvador dc Sá 28. Tcl. 39.1," Cent. Encontra-se nas casas de i"
urdem.

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livros collcgiaes

e acadêmicos. Run do Ouvidor n.
166. Rio dc Janeiro — S. l.ulo,

11-. S. Ileuio. 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GYMXASIOS

ÊSCOIA DE HUMANIDADES""
Av, Rio Branco 133, 2". Director
Ali-Iieu Póritfllíi'--- l;. Alves; secr.,
Francisco MnHi_i.ro.., Corpo doceu-
te de i" ordem. Mcns. jo?, 25$,
.10$. 35$ 0 .|n$n__.

ESCOIA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do nn.ino te-
clihlco«pròfis>tonn. da A-•*•-. dai
ISmpr. "o Cotnmcrcio, llua, Gon-
çalvei Di-as io. Cursos de guar*
da-t vros _ dc cnin.t- : ms;

CURSO DE. MATHEMATICA —
Direct. eu pi t.o dr. M--io liarrc-
to. IV_paràin-*e alumnos para os
exames das Escolas Xormal, Na-
vai Militar, L*nlvtechniça c Gy*
jnnasio. Av. Passo.. nG, t°, In-
forninc-Vp-s dn. iS .is 21 Horas.

OYMNASTO TIJUCA - R, Conde
r!_ Roínfim 6,-.. Tcl. Villa o:..
Interna to, seim-inti:. i...io( cxlenn
to. Curso de preparatórios. Aula.-
pratie... dc lintimi. vivas.

INSTITUTO NORMA'. — R. Ha-
rão dc Ubá _y. Dirrcçuo do prof.
llcmctcrtu dos Santos, Encerram-
te o 3" do correuto, a., atilua do
i" auno do curso normal. Come-
çani a funceiouar a .. dc novembro,
ns aulas de curso de admissão au
1" atuiu d», li. Normal. Ua ape-
nas vinte lo^-ircs vago..

xixtuiíárTãs 
~ 

_~
(TINTURARIA RIO BRANCO —

Av. M_in de Sá 20. Attcndu im-
mediatamente ao3 chamados p.io
tel, Contrai. .*p)..|, para Int.car rou-
im c cn trepa nas residências, dc-
pois de pairo o 'rabtllin.

TINTURARIA POPULAR — U. II.
Aires -'si fantiga do Hospício).
l.av.i (? t'm.o chimicanicute com
perfeição. Sccção especial pura co:;-
ccttar roupa de linin.ctn, tornando-
ks da nio'!a, ..ntre-jí.. c recebe a
domicilio, T. 1055. N.

T.EllJOl-IROS
ALBERTO IG< I.SIAS, - Leiloeiro

publico — K&criptorio: rua lios-
.j-icib 78. Tel. Morte 1 ?oi. f...:d.:
rua liaddock l.obo -Co. (Tel. VI.
1.1 1717).

MIGUEL BARBOSA — Casa. fun
dada en» i_q,. : rua do ttasario n.
158 (antigo 126 A). Tcl. N. 1053.

MODISTA .

AU COSTUME TA1LLEUR — Rua
da Carioca Ã, '" nndar. Tel. Ç.
j:./.. iCst.i-bflecimcnto dc prinl.i'
ra ordem. I..pecialidade em co.tu-
mes dr SEDA'. Caetano Cfõttero,

JÓIAS, IflJ.OflIOS o ODJE-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joallieria
fí relojoaria. Cimpra ouro, prata
c pedras fina*,. Ou. de ourives c
relojoeirò. Concertos garantidos dc
jóias c relógios. Rodrigo Silva 40,•jertò da. r. i dc Scteinlno.

-KAXUKS HOTÉIS

II PEDIDO, CEMITÉRIO DO CARMO
__ I Estará franco i» visitação

ANTIGAL DO DB. MACHADO publica no dia 2 do novembro,
E' o melhor remédio, por via

gástrica, para curar a sypliilis.
É' de kosio agradável c não tem
dieta. Vende-se em qualquer pliar-
macia.

SIELIiE. MATTOS
MAN I CURE

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, 24.
. ..i. 1 ______________________-__-__-_-_¦

FORMIOIDA MEBINO
O unico exterminador das for-

tnigas, Mcrino & Mauvy, rua do
Ouvidor 11. i6j.

¦¦_r_H_B_»Hg» #&¦¦
-.TAXO.V — A MAT-tl*.

OS ntoooSooo
Em .1 de feveiciro, sua cmini» nem

o sr. núncio apostólico mandou
gastar 11a construecão da nossa
matriz onze contos do uma capella
filial, que possue mais dc trinta
e tem uma renda animal de um
còritò t-* muito.

S. cx. o sr. arcebispo expediu
o respectivo exequatur cm 25 do
mesmo mez.

Essa ordem, quo não ó condido-
nal, nem facultativa, não foi c,
csiou convencido, não será cum-
priila; porém o povo mineiro fi-
cará sabendo que cm Pitanguy
burlam ns ordens emanadas das
SUPREMAS AUTORIDADES DA
EGREJA.

Pitanguy, íS do outubro de 1916.
_'lt._NC!. CO TlíliODOUÒ .lUNDON-ÇÃ.

(R .965)
¦ » _- .

«Ias 6 horas da manhã ás 6
da tardo.

HávcWi neste dia missas ás
7, 8, 9, 10 o 11 lioras, lega.
do dos irmãos Manoel Luiz
Martins, còmnicndador Anto-
nio Gonçalves do Carvalho,
d. Maria Miigdàloiiá Martins
e d. Julin da Cunha Oliveira o
Souza.

üepaitiçiio Funerária, 30
de outubro do 1016. — O
procurador da Ordem, JOÃO
ALVES 1>ERE1I-A DE .-_•
DRADE.

BANCO LOTERIGO
R. Rosário 7* e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR — 130
São as casas qne offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

^ifèilÊ-t cto t)uttift__l_^M«:# iüH
«__p___-pp_iw» ii_;-....i,l.i m

G-t....'Í*tt- ttiSmJ-Ç-US tios pre-
como «sejam ipamas para solteiro,

ditas Mistori. para casados,
lavaario- in«lc_es, :o$;

ik MONOPÓLIO

"J,EOPOLDINA UA1LWAV"
TREM DE PASSEIO —

FRIIiURGO
No dia 31 de outubro, terça-

feira, circulará trem. extraordina-
rio dc passeio, partindo dc Ni-
ethcroy, ás 15.35 para Friburgo,
regressando na sexta-feira, 3 de
novembro, ás 6 lioras, para Ni-
llieroy.

Rio de Janeiro, .8 dc outubro
de 1916.

DI.C_A1-A.__0
Ruben Gonçalves liarnla previ-

ne ao publico que não autorizou
operaçã'0 alguma cm seu nome c
que reside á rua I.ny Barbosa
(antiga S. Clemente., i.'.|, casa 16.,
onde í encontrado diariamente ate
10 horas da manhã c i tarde de-
pois das cinco lioras.

Rio de Janeiro, 30 de outubro,
de 19ifi.
_t.iti._i Gonçalves Barata. (M 55_a

ANNUNCIOS
ROO.. DA FORTUNA

DA FELICIDADE i
BILHETES DE LOTERIA

Remettem-se bilhetes pa-
ira o interior ntediauto o
porto do Correio

FRANCISCO & C.
\ 14 — Rua Sachet —¦ 14

•_—- •8«t<M00a»---.tÍ

íiiiimht.i!
106—RUA DO OUVIDOR— io_"Filial á praça n de Junho 51—Riode Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prcmios sfio pagosno mesmo dia d., extrairão.
FERNANDES & C

Tcl. 2051, Norte

Diabéticos!

1. *

DECLARAÇÕES
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SYPHILIS 1
um meio §(a lodo

se tem sypliilis fgou hereditária, iu- *

Ensina
dc s-iber
adquirida
terna ou externa c como 41
podem cural-a fncilmeiite H
cm todas as manifestações j8

(i períodos. Rscrever: Cai- Hxa Correio, iii.fi, enviaiidc, _S
si-llo para resposta. P
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PKAÇADAS MARINHAS
(ENTRE ÒÜVID_ÕR E ROSÁRIO)

LIXIIADO SUL
O paquete

Simli Dourado
Sairá araanliã, quarta-feira,

i° de novembro, ás 12 horas,
para Victoria, Bahia, Ma-
ceio, Iíeciíe, Cabidello, Natal,
Ceará, Tutnya, Maranhão,
Pará, Santarém, Óbidos, !'a-
riniins, Itacoatiára e Manáos.

LINHA AillCIUCVXA

O paquete

Rio _e Janeira
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 hoias, Dará Kova Vurk,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará e San Juan

L1MIV DKI«Ar.UXA
O paquete

Satellite
Sairá «sexta-feira, io de

novembro, ás 12 horas, rjara
Santos, Paranaguá, Aiitoniiia,
S. Francisco, Itajahy. Floria-
nopolis, Rio Grande c MoUtc-

vdt-o.
LINHA DK J.E1.GI.E

O paquete

J/.YARY
Sairá, quinta-feira, .3 de

novembro, ás 16 lioras, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
las, P, Areia, Ilhéus, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paqtie.
tes levar ou receber passarei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tia-
lego.

50.
íj$ a 35*f
40» e .$; - . . -
loilettes-comniodas, 100$ e iorç; guar-

• da-vestidos, 35$ t 45$; guarda-louças,
35$ e 45$: guarda-pralos. superiores.
110S e 120$; guarda-vestidos, de des-
armar, 100? e no?; mesas clcsilcas,
50$ c 55$; mobilias estofadas, 13".
140$ e íS"?; dias Sul-America, 100$
e 110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ c 80$; cadeiras de balanço, 33$
e 4u$; dormitórios, 4-'°$ c 4,.o$, dl-
versos modelos, a escolher; sala.de
janlar. 3Üo$ e 400$; 

'colchões de erma,
i_$ e 25$; capim. 3$ o »>$. c limo
novo e de primeira qualidade, ao

— LESO ROS MARES —
HO—Largo da Lapa—110

Peçam .iitul-go

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Wcatrão da

Proprietários
Procurac a "Liga dos Proprieta-

rios, á rua do Ouvidor, 731 'creis
vossos direitos garantidos.

(J .IM

DIÍIISTl

FORMULA DF. BRITO..
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
i.oS. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
larrhos chronicos, coqueluche, as-
i-hma, tosse, tísica pulmonar, dores
dc peito, pneumonias, tosse nerve-,
sas, coiistipac-Jcs, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
rynge, defluxo asihniático, etc.
Vidro, iS.íoo. — Depósitos: Uro-
Karias Pacheco, ,ua ilos Andradas
11. 45; Csrvallio, á rua Primeiro
tle Marco, 10 e ji; á ma Sele d>-
Setembro, 81 e 90. e á rua da As-
sembléa 11. 34, Fabrica; Pharíua.
cia Santos Silva, rua Or. Arisii-
des Lobo n. __g, telephone 1.400,
Villa.

PENSÃO ALPHA 
~"

Optimos aposentos mobilados,
para familia e cavalheiros disiin-
ctos. Diária desde 5S a 8$oop;
fornece-se pensão a domicilio;
ua rua do Cattete n. 18(1, tdep.io-
ne C. 45S5. S 45.'

Mon. Olnspia
RUA DA CAKIOCA, 13

S ; S45

I

Casa á rua Paysandu'
Aluga-se á familia de Iratanieii-

to, coin ou sem mobilia, tem cinco
quarlos, Ires salas c todas ac de-
mais coiiimodidades. Ver, das u
ás 4 e informações á rua Marquez
dc Abrantes 11. 45. 4441 J

Moveis a prestações!

TRASPASSA-SE
Vende-se ou admitte-sç um sócio

para uma casa bastante antiga,

HOTEL AVENIDA — O mais im-
portanto do Brasil; Accommotla-
ções para 500 pessoas. Confortável;
Uisliiieio. Central. Serviço de cie-
v.-tlor.. dia c noite, endereço te-
Icgranhicn Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Conlor-
tavel c luxuoso _ no salubcrrimu
boírro das Laranjeiras, a 20 minu-
toã do centro da cidade; ma das
Laranjeiras n. 519."ENGLISH HOTEL — R. C.-ifcle,
17G. Tcl. C. -10... Complctnnicii-
le reformado, dispõe dc conforta-
veis aposentos. Una chácara'. SA
11 faniilia.. e covalhci.-i*. .'riços
reduzido»;

_D. O.

Club dos Democráticos
Convido os srs.

mas penas do art.
tle nossos Estatuto

sócios incursos
11, capitulo V,

h oe quiiare-i
com a importância <lc suas niensa-
liilades, 110 prazo de 15 dias, a
contar desta dala.

Uio de Janeiro, 23
1910. — Fernando
sourciro.

de outubro de
Lacerda, thc-

AS MET.IIOHES PHNS5ES

PENSÃO DRÁSttEIRA — U-ã
lladdocli Loho 123, tcl. 1.716 V„
ã sd minuto., di cidade, bondes
;i lod.-í liora, offerece boas aceom-1
inodncõc. .1 familias o cavalheiros
(it: tratamento,

TENSÃO NOGUEIRA -- Marechal
Floriano 19J. 'I*. 1 .!• <". Esta
Pensilo continua a oífcrcccr míio.t-::i. viajantes c cxnias. fatniHaa
commodos coi.fortaveis cm condi-
k,*üc; hygienVcas.

PENSÃO ALPHA — U. Caltcie
181 íi Tcl. Cent. 45S5. Esplendidos
íij!C-_nto. parà familias e cavalítel-
ros. Optima co.lntia familiar., lia-
r,S_ci-rü_ d. im.nicrRiio, dliitvéiro c
.gtiíi quente, Próximo o.íjs banho.
!. nrtr.

l.IAJESTIC PENSÃO — -. Un'..
io.i 3S4. Tel. 11..1, S. Filial—La-
_.injeiras 31.. Tel. 5436, C. . Opti-
iii.iii accoininodaçôes para famílias c
e;ivaÍI»cÍro!i de tratnmento.

I-ICNSAO P.IO BRANCO — (1 .lace-
ie Fialho). Exclusivamente .para
familia.. o cavalheiros dc distin-
....:>, Tel, ..7..-J i*uo Fialho .u-—
tüloVia — Callele).

De accordo com o artigo 4?"
dc nossos Estatutos, convido aos
srs. sócios c amigos do nosso
Club liara. as_i_í.i.m á mi.sa que
a direetoria manda celebrai-, ovo
dia 2 de novembro do corrente
..uno, em suifragio da_ almas (le
seus sócios fallecidos, ás 10 lio-
ras, na egreja de _. Francisco dc
Paula, — Joaquim Guimarães,
2" secretario.

M3ITKKIAS

MANTEIGA VIRGEM — 1'asteuri-
:-.ida. kilo, .1$ (reclame), Na Lei-
ic-ri:i 1'almvrn. Ouvidor l'4_.

3.EITERIA 
'CARIOCA — Casa e.=-

pcci.il cm leiie, nianteiga, erèinc e
coalhada'. IJnLrega-so 11 domicilio.
Tel. C_|6. C: rua. Carioca 39.
GoiK'alvc_ Silva & C.

OS JJBI.H01_1_S CAFÉS

CAFE' .GLC-0 — Chocolate ISIÜ.
rinp.. Ilonlions finos. Rua 7 de
Sclcnibro 103. Fabrica: rua 13 de
Maio, in, Tel. Central, 14S.

CAPE' IDEAL _ Sempre.pii.ro. A'
venda ná* ca.as dc primeira or-
dom. Deposito A rua da Saude,

I ,_¦ íi ljn. Tel, Xorle 7";.""-.II-OIITADORI-S ~

J. FERREIRA & C. — Píncã Tira-
dcnies -•;. Tel. C. (io*.. Molha-
tio? finos c unicoa importadores do
ocrcditadn vi.h.i "Rio Dão".

LOTERIAS ~
AO TRIUM _.. _V1_NIDA —

llilhetes .le Io cria. I-.jlanipiih-ia de
todos cs valores. Cartõe. postíie..
Avenida Central 40 (poria !:r.-|;a).
fi-'. .-000 Ariliiiv A. Mendea.

CENTRO TURFISTA — Ouvido:.
1S5. Apostas sobre corridas e bi
llielcj dc lolerias. Filial ca<a
_li.inle.-ler: Ouvidor 139. Farames
icnnn ft Comp.

O LOPES é quem díi fortuna rápida,
nas loicrias e offerece maiorc. van-
lascns ao publico | R. Ouvidor 11.
.,1, K, Quitanda 79 c 15 de No-
,-eniliro ;,". (S. t_nil.i.)

CRUTA DE S. JOÃO — A ce.sa
tjii" üinis vanuigcris oüercce a seus
iresliczes. sila á Estrada Real de_
Santu Cruz 3120. Filiaes: (urutu
do Ki.çenho Novo, 2. o rtifcrno.
ria Minocl Victorino So (E. D.-u-
tro). Uo ,.o:lo Pãlut.

^•JWVIÍ--!-" TíÜ-KÇAU 1 AS~

ALBEUTO & TEIXEIRA i.-int_."_-
sadc3 da CASA DOtIXj Armado-
rei c ostofadorês. Moveis de fan*
<;..-ia. Tcl. Cent. _ í; ia: rua do
Cattete, c.6.

IíKN'.:. LOJ.:. GAP.:. HEJÍ.
ItIQVfi VALIJADARÈS

Hoje, ses. :. cconomic. :. ás
horas do costume. — O serc.:.,
Souza. 57;t8 j

lílíN.:. I.OT.:. CAP.:.
DEZOITO 1)10 JULHO

Hoje, sess. :. ccon. :., ás horas
do costume. — Duarte Estreita,
secretário, S 5S50

¦***¦¦ v • *^ «___^;JW-*—*

4731 ' 53Í1S
734 39S
3H~~ os

I)EHAM l.JÓN1 .í\i
Aniiso  0. Porú
Mndurno... íll Uurro
U'i  Í70 Porco
Salteado.... Ciicliòrro
!.'• piamio  051
3 •  S25
4-* ¦  11.0
5.  911

Ipl 144
A Hera 25T
Â Real 390
Earantia 914

n Díííc

BOLSA LOTERICA
QUiüitEIS TRAVAR UKÍ,.\.

ÇõBS COSI A FORTUNA ?
( .iHipi-ai' liillietos nn IIOLS.V

TiOTBIUCA. Av. Ilio Hinu-
i-o n. 1-12, Rsqiiiiui da vuit d;i
Assomblótl. Lú i-iu-onti-ai-eis ti ponto dos mais concorridos' líesla
rcitli/iujSu do vosso ideal. '"""'''' * ""  '

IO-—* 
'~^~~~ ^j

C0N0RRHEA8
f' cura infallivcl nn .. dia .

Iscm 

ardor, usando "Gonor-
rhnl". Garauie-sc a cura
completa com um só frasco.
Vidro, sSooo, pclo Correio
5$5oo. Deposito geral .

; Pliarmacia ...vares, praça
Tiradentes, 6_ — Kio de
Janeiro.

Casa Veiga. Fabrica ue Moveis.
A mais antiga. Preços de 1'abrica.
Condieões vantajosas. Milhares ds
fieyuczes é o reclame desta casa.
Uua Senador Euzebio, 2_2. Avcn -

¦ i dn do Mangue. (S 414J

PROFESSOR
capital, pomo esle ipie serve para
outro (|itali|iier negocio não <|itc-
rendo continuar com o que está.
Faz-se qualquer negocio por o
proprietário ler outro negocio e
não poder dirigir as duas. Para
informações, carta nesta redaccão
a. Carvalho, para ser procurado;

..\l54i-')

Oura _'aa_lic_-3,i
Oa GONOUKU..A CI1UOX1.

CA o;i UECliXTB, em poucos
dias, por processos modernos, sem
nõr, garante-se o tratamento. Tr..
lamento da sj-nhilis. App. 6níí c
1114. Vacciuas de Wrlghl. As. em
Ul .a i-' bis 8 iv- 11 e i_ .is 1. .
SERVIÇO NOCT-RNO, 8 ás
10. — Ur. Pedro M.'.sai;..,es.

U í-IO.l

PEDREIROS
Precisam-sc ile cn .pedreiros

para a construecão cio novo Crigo-
rifiço em Mendes, lí. F. C. B, i)i-
rijani-sc ao cnciirregndo da con-
struecão, cm Mendes. U 3394
!£f5j

mnusio. Explionç.ôes e rcim
cõi-s |iai'ii exame. CURSO
CO-ilMEIiOIÀI- n noite. Ruu
do Hospicio ISO, B*'.(J _-68

ESPIRITA SCIENTISTA
MeuiiiHi clarividente — Consulta

cm Iodos os sentidos, descobre
qualquer segredo por mais occulio

ipic csicja, fazendo desappaiecer
os atrãzos, embaraços e rivalida-
des da vida. — Cartas ncsia rc-
aácçfio. (.1.5583)

(lo LATIM, PORTÜOÜEZ o
AUITHMETIPA liara o «>"•; , „ ,„

rciu,(|.! esin-.iua da rua da-Carioca e em

1)15. álLVIXO Jl.lTTOS
Iiiiiirt-iido com Grandes Pre-

inios o meilnllias do ouro cm
K._i)iist(;õcs Univcrsiics, inter-
nacionaes e Nacionaes.

Extrácções dc dentes, sem
dor, 

Dentaduras de villcánitc,
cada dente 

Obturagücs, de 5$ a. . .
Limpeza dc dentes a . .
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro horas, cada con-
certo to$ooo
E assim, nesta proporção de

preços 1 izonveis, são i- 1 . ..is (ie-
mais trabalhos cirurgico-denlaiios,
110 òonsu.torio c)ectro-doritario du

iU:.V tRUGUAYAXA, li,

5S000

5$ooo
10Ç000
5?eoo

PARA SER AMADO
Conseguir o ca_-.UK.iiu nue dc-
f:L*ja, iittrair sympaUiias basta
j)0__uir u "Segrctlo «lc Vcn-ws**»
e seguir suas instrucções. O
homem ou .. muMiúr que nos-
siiir esle i-OtlcrO-ó "__j;re_lo",
obtém o (imor ile cjuein micr,
re.tUza o casamento une t_e_e.
j*u e attrae sympatlilas. Pedir
á redacçâo do " llr.isi) K-sotc-
rico", run Tiipy ti. i — São
Paulo, mandando 10$ cm car-
ta registrada, cjí» valor decla-
rado. O 5--«o)

frente an largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
Teleplione—1555—Central

s>.. J

R. S.
CInl) Gymnastico l\.i-tiijine.!

Concerto c urande baile coaiuic-
riioralivo do 48" anniversario, cm
.11 de outubro corrente.

A' entrada dos srs. sócios será
com o ingresso fornecido pela se-
crcta.ia, mediante a apresentação
do recibo do tnez dc outubro.

A direetoria chama a altcn.ão
para o aviso collocado na sede dc.
Club. |

Traje de rigor.. — Humberto \
Taborda, 1" sccrelario.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

C. SA VE1-IA -- Francisco Veiga'; &
Grande Fábrica dc Moveis.

(àintliçóe.. v.-intniosas. t'rcco'9 da
l.lirlc... Atlcndc _ chamados a
floinieilio; rua Senador liezcbio n.
..... Avenida do Miinffuc, 'le..-

S.-M N.
PREÇOS DE FABRICA, o n pre*.

:;.,.,-ne . Venham apreciar no.sas
lon.licõcs de venilis, sorteios se-
uinn.c.. Rclormam-fc colchões; ..a
r. K. KiiKchio .1.1. V. Itauna .S.

1Tovi.is~e1:òl-!io._iua""
COLCHÓÃ_IA.'--'_Ò FOVO - Doa

saburbioj. o maior ¦ -sortinicmo uc
inoveis novo. c usados; c»'"1»"^
•1-iw'ilu- Preços sem coir.re.ien-
ela: nia"3.1 de Maio n. 50:
i;8s V M. Costa c S_

CASA MACEDO — K
v.'.j ;;.. T. 1.IOI1
sortimcnlo de moveis, csty.o.
t.-i.ia c nrti_
foimáni-so colcliõc-.

Tel.

S. Christo:
V. Complcío

ütvlfi c fan-:dcT colch-arla. Kç-
Preços moiu-

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins
.¦is -*HlXCU--___ dARAGES

Veneravel e Archi-epis-
copai Ordem Tercei-
ra de Nossa Senhora
do Monte do Carmo.

Reulizii-so na próxima terça-
feira, 31 do corrente, ilus 10
ás l'_ horas, o pagamento das
pensões vencidas aos nossos
irmãos soccori-iilos, sendo,
primeiramente, aüendidos os
irmãos graduados.

Rio (le .Janeiro 2S (lo on-
tubro de 191«. — O irmão
thesoureiro, .JOAQUIM AIR-
LIO DE ASCENÇÃO.

CE.lITI-ltlOS DE S. 
'IfRAíS

CISCO XAVIER E-SÃO
JOÃO BAPTISTA

Tara aticndw- á cominodidad-e
publica c para evitar fados la-
ineiilaveis dc propagação dc foS.o
ás vestes, dos visitantes dos cerni-
tc.-ios, nos di::s 1" c 2 de novembro
pro.. mo, não será permcllida a pra-
tica de se ncccndcrcm veias cm tor-
no das sepulturas razas, carneiros
ou inausoléos, salvo rcsgiiardadai
com niaiigas dc vidro ou nor entro
qualquer mcd., bem como, ainda
por conveniência do publico, não
será pcrmeriida .. lavagem dc pe-
dras, túmulos ou jazigos r.os refe-
ridos dias

Uio de Janeiro, _S de outubro de
,0iC. __ Brazilin-o Pinto dc Frei-
tas, inspector.

CAIXA l.rOXO.TI(*A DO KIO
DE JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS)
Tendo de se proceder á venda

cm leilão no dia 8 dc novembro
próximo dos penhores constantes
das cautelas do Monte de Soceorro
etnittidas em setembro e outubro
do anno findo de 1.15 c de mi-
mero.. 21.039 a 26.2.1; cujos pra-
zos fc acham vencidos e uao fo-
ram renovados os respectivos con-
tratos, convido os srs. mutuários
a virem rcsgatal-os ou renovar os
seus contratos alé ás 1- horas do
dia 5 do mesmo mez próximo en-
trante.

Uio de Janeiro. 24 dc outubro
dc 1 o 1C. — O gerente, (a. Horacio
Ribeiro da Silva.

ISSOCIACÃO RRÒTECTORA
DOS «-IPREGADOS NO
COMMERCIO
lie ordem do sr. presidente con-

vido a -.o.lo; os srs. associado»
iltiites a reunirem se cm asseínbtta
geral extraordinária íi" convoca-
ção), no dia .1 de novembro p. f.,
ás S lioras da noite, na sédc social
ü rua Carioca, ,.1, para tralar-sc

discussão e votação do
Reioítna de lista-

,..{ns. — Rio de Janeiro, 20 de
outubro rle 111.6. — O secretario,
/. C. Oliveira.

O LOPES
c quem d.i a fortuna mais rapi-
da nas loterias e olferces mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Oiivi-
dor; i" de Março 53, largo do
Estacio de Sá Ug, General Ca-
mara 363, eanto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor i8r e rua
1.1 da Novembro 50 S. Paulo."^OQÜAlTiSor

Rcsuluulo dr. liontcm: f

Vias Uri-.ar.as
Sypliilis e moléstias do

st-nliui-ns

DR, CAETANO JOViNE
lepela Eaculdade

. e Nápoles e habi-
titulos da do Kio

1'orniado
Medicina .
litado por
de Janeiro

Cura cf.pccial e rápida dc
estreitamentos lírcthracs (sem
opera'.-ãol, gpnorrhéar, chroni-
cas, cystites, lij-drõcclcs. tn-
mores, inipolencia. Consulta..

das 9 ás 11 e das 2 ás 3 —
Largo da Carioca, 10, sub.

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lainihás

caixinhas dc nicitel,
rua da Carioca n,
Acosta.

Gillette, cm
dúzia <i$5<iu,
eS, Irmão»

J.ic.irtj
Avp.lruz
fJ'Í!*l"Õ

Ajfuia
Vnriiínlps

CO—iiJ-00-77— 07
nio. ao—10— '.'16 115s'ú

Anliírf'. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

iViuerioiUii. y™
843 I '!â

BANCO ROYAL
2C ¦— Travessa de S. Prnii-

cisco de I .mia -— S6
Uma das mais acreditadas agen-

cias dc bilhetes da Coninanhia de
l/Otcrifis Nacionaes nroprir .;ulc tle
VICTOR rARAMKü, mulo se

i-eiili/.uiu proniptn e iinnie-
flliitameiito os pagamentos
dos prêmios.

_ mhVA CASA DA SORT_

Banco SportlYo

'•f:<=3^^">'_?'_Kv.'r--^_^_'K

j_____i-_-___-.-* _£^____-__________________-____._CT

(«.11 fórniit do pílulas) mS>'" iim- G|
ira- flj
'das Kg

li
I

Moveis novos e usados
Couipráín-se avulsos; guarnições

completas, tapetes, ínetaes, loucas.
etc. Recados por escripto a Pin-
to dc Andrade, rua Marechal 1.0-
riano 11. i.tS, casa dc fumos.

3'J /1_ J

C_ on osTheas -
e au;\s compíicaçücsi Cura radical por
processos i'-'.u.o3 e rapi.los. Dr.
JOÃO AHRÈU. Uas 8 ás 11 e das
15 ás 18 horas; 0.|, rua de S. Pc-
dro, 6.1.

17, Senador Euzebio, 17
V_.:. .!em-.u movera a prcàUições; os
preços e condições ao alcance dc to-
dos. (A JI3-)

,t= O mui
Í| pliiliu

pií.O-il
pii.iionti'
as iiijn

Ti.lv
DSOOO, pol
Cur,n

DBl-OSltÒ 6BRAL": Pharmacia Tawarss
63, Pi-açaTirádeiile-.iiíi — Rio',do Janeiro

ALTO Dã OOÂ 
"VÍSTÀ

(TMUCA)
Aluija-S- lima excellente casa

mobilada com S iptarlos, luz ele-
ctrica, banheiro, .-.ai-üc os iionJes
passando na poria. Quem preteu-
der dirija cartão á caixa do Cor-
r.iii 24S ao sr. Manoel Azevedo,
paia sei* procurado. K (._)?;<»'

COMMISSÕES
Moco relacionado no mais alio

commcrcio de S. Paulo, acceila
ainda alguns prodüctos (além dos
<pte já tem), para vender á com-
missão naquella praça, Uá dc si
as melhores referencias. Vara mais
esclarecimentos escrever a João G.
Pinto, Caixa postal 1.-57. São
Paulo. lí 5153

Proprietários
Procurac .1 "Liga dos Proprieta-

rios, á rua do Ouvidor, 7.. I tereis
vossos direitos garantidos:

U S.so

BANHOS BE

Rlò-r-30—10—-1916 S 5C00

,.-hc_ bilhcl.
o futuro :

1, pagamento
Alfândega. -1-
Qiiiiatida. I.

ieleph. .|i.-. N.

.; nesta casa, c
ar.-nítido, ,'oru-
immediato. Uti.i

esnni«a da rua
DUTRA & C.

I, àVSHGffi
734

lIin-30 -10--V1C

Ãguia de Ouro

CAFE TRIUMPHO
Puro e saboroso;

. Tnrrcf.
n 5810

vem!:'.
O lllOíl

I
MatO-Bianr -_b__bm •*-_____jr____a_ff

Aluga-se em Paquclá uma casa
completamente nova cnm duas
salas, Ir.'., quartos, cozinha, -!c;,
á Praia Comprida n. 11, por seis
meies, por i-'o$uoo mensaes.

(¦_ 500S)

Colchões dí cnna
Fazem-se c reíormam-sc scra

mistura por preços razoáveis c com
perfeição, tendo para i. lo tuna ma-
china apropriada, na oficina c dc
posito da ..leiloaria São José, á
rua l*re_ Caneca, 309, próximo i
r-.ta de Caluniby. (M 5170

LEITE A DOMICILIO
Na leiteria "Allia". á rua do

Ouvidor 11. 52, teleplione 3.09a,
Xorte; recebe-se a principiar do
dia 1" de novembro em deante\
assignaturas pnra foniecimentti
dat-io de superior leite dc Man
tiqueira, desde o larRO do Macha.
do ao lardo dos Leões níé á praiít
Vermelha. 4921 ]

Proprietários
Procurac a "I.iga dos Proprieta-

rios, á rua dó Ouvidor, 7.1; tereis
vossos direitos uaiaiiiido-:.

i'J 34-'<

Pomada ds R, L. de Brito
(AXTI-lIUUPliTlCA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigciis, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas;
lepra, comiehõcs, eczemas, pannos,
feridas c todas as moléstias da
pelle. Lata 1..500. Deposito: Dro-
gatia Pacheco, rua dos Andradas
ti. .15, c Sete dc Setembro Si.

n.9 J

Pensão Mineira
15, Avenida Rio Branc., 15

sob. uio
Boa coainha

Bom tratamento
-''.'ting - o puixu tndos <i «lias
Alinuço •itiji.nt.ü' $500

1' :)JU

V. Ex". NÃO QUHIÍ MOKIIiAlt
SUA CASA SKM «AS-

TAR DIXilKlKO?
E' o (pie pôde conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal c nri.li-
co, todos os moveis; rua do Ria-
chuclo ii. 7. Casa Progresso.

___J»5I__W^--' 
"__Í(N*J__JM_Ç»

I MAJGSTIC ptu Channjs {lnis.simos feitos
RA mn.> com superiores tnliii-SS
«cos üo Javu, lltivaiiii o Ha-K
g lua. " 4
8 

Deposito: Uua Rodrigo h-il-a
va n. W-f. 2

V_£a____-2_-I_-K_____7U__4

Prédios em Nictheroy
Vetideni-sc seis novos, sólidos e

de construecão moderna, rendendo
cada um nu$i.no, todos alugados.
Trata-sc com o dr. Nelson Rangel;
Carmo 63, nesta capital. 5.(43 J

FAZENDA

WÊkmm
Pessoa dc elevada posição e" it.'r

toda idoneidade deseja arerndar, .
uma, com cláusula de compra fu-:
tura, ou comprar, mediante piigl _meiito integral em prestações! uníá.
fazenda, do preferencia 110 listado
do Rio. Condições: 150 alqueires
fluminenses de terras, pelo menos;
loitar de saltibridadè indisputável;
hastatues várzeas, com ahtuidaute*3
aguadas c montanje; agua potávelde primeira qualidade | uma expio-
ração qualquer já produzindo'; qu«não seja café; casa de morada en
boas condições, para residência J«
familia' de tratamento, Xão se
compra nada com pagamento im-
mediato, devendo o próprio gado
c mais criações ser incluído no ar-
rcndaineiuo ou nas prestações,
ou fazer objecto de um contrate
de parceria nos lucros. Negocie
ahsolti-amcnle .sério, para servii
de base ao futuro de uma familia.
Além da hypoiheca da fazenda,
dá-se uma outra garantia cm se-
gurança das prestações. Propôs-
tas a A. T„ nesta cidade, á rua
Pereira da S:lva 34, Laranjeiras.

R 50-SS

MATTA VIRGEM
Vende-se uma. e.cel.cnte ni.ilta

perto de uma cs.ação da li. 1*'.
Leopoldina. Trata-sc á rua Dr.
Dias da Cruz 339, Meyer, das (
tis 9 horas manhã e das 6 ás 8 da
noile, Não se admitiu intermedia-
rios. [{ 5605

Casa espaçosa mobilada
Precisa-se de uma, perto ilo cen-

Iro. para uma familia do interior.
Cartas a J. C. Sanla Rita do .a-
ptieahy, sul de Minas. 5J81 J

çuartosIrêjãdõT
Prec'sa-3e de ires quartos com

pensão para 111:1a familia, que per-
iiiauecerá appi._iiii.:d:tnicnle tres
mezes. Deseja-se que tenha bom
quintal 011 com frente para timii
praça ajardinada, onde possam
brincar creanças. Prefere-se pavi-
mento térreo sem escadas ou se-
meiliaute que offcrcça perigo ás
creanças. Cartas a esle jornal a
O, J. Tres quartos arejados,

K ..69.

DENTADURAS
qualquer trabalho velho da

COMPRA-SE
lírica

OUKO E PLATINA
R, Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5.1,15)

Fazenda de criação
Vende-se unia excellente fazen.

da de criação e lavoura, próxima
da cidade (lc Rezende, que está a
•I horas e co minutos desta capi-
lal c onde param todos os Irciu
paulistas, inclusive o "luxo". Ten-
do casa de moradia reecnleiiieiiie
reformada c pintada, cisas d_ tua-
chinas, tulhas, ptuòcs, ranchos,
moinhos a agita g:-:itides terreiros
cimentadas, extensas várzeas e
campos de capim gordura, maltas
virgens e capoeirões, cortada, por

.dois poderosos ribeirões, com uma
arca de cerca dc 200 alqueires da
terras de lOoXroo braças, tiiedl-
das e demarcada., com alguns ca-
fezaes. A fazenda possue ainda uma
numerosa manada dc vaccas e no-
vlllias com rcpròductorcs chuyto
uma criação de suínos com re.
produetores poland china, animaes
dc montaria e cargueiros, gansos,
paios, uma bella criação dr gaili-
nhas rhodes vermelhas etc. etc.

Para informações, procurar, no
Rio, á rua G. Câmara, 82, 1" an-
dar, o advogado dr. Jeremias No.
brega e em Rezende o coronel Al.
fredo I'Vrt__. Cl 107 R)

SALA DE JANTAR
Vetide-se uma nova, estylo lioi-

lauJez, nove peças, muito ele-
gante. Ver e tralar á rua do Ro-
saiio /-lí. 2" andar. lí suSd

Aos srs. creado. as
Vende-se uma boa ponta dí

gado. com 150 cabeças entre vae
cas leiteiras c dc corte, cm ser-
ra acima, nroxlmo á liana i?fl
Pirahy, preço de oceasião; Tra-
ta-se com o sr. Antônio Gonçal-
ves, na rua Albano, So, Jacaré-
paguá, lí 50'jo

PENSÃO Rll

m
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Attende immediatamente a os chamados pclo telephone —
Central íq .a, para buscar roupa n_s residências — Limpa o
t. .-no por ?,'._.o, lava por ..$000; tinge a roupa sc-m desbotar —
Especialidade era trabalhos em roupa de senhora.

Pl-EOOS .IODIOOS

g, Largo da Carioca, 9
(G-aude a.-uia.tcm junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, ca.pa_ para

mobilia, 9 peças, fmSooo; oleado
de 0,(10 e o,;o, n 3S500 e 4$ooo o
nietrn; dilo para mesas de 3 a
5 L.l.oas, 6o$u'.)o c iio?ooo; capa-
chos dc im c 1111,10 a 8$o0u c
9$ooo.

Souza Baptista & C."

Hm."Ro_vi_i_iájj
Professor! ainda mora na praça

da Republica 11. . .|. Attcndt seus
clientes, ilns o ás 11 da manhã c
da 1 ás 6 da tarde. Praça da Rc-
publica B.|, c.iuina Senhor do.
Passos". .1031 J

Pintoras ís cabellos
Mme. Rllvciro particularnieiilc

tinge c.-.l> lios cum um preparado
vo. '..1 inoffensivo, dc sua pro-
priedade, á rua de S. José, 07.
snli. Próximo á Avenida, Tclepho-
ne 591S C. (S si.".

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Motite dc Soceorro, compram-se c
pagam-se bem, ua praça Tiraden-
les, 6.|, Casa Garcia.

SPIROGHETINAI!
I\_der_ -D depurativo «io 5i.rtg.-c;

assütubrosas curas da morplu-i, docn-
ças dn pelle, sj^hílis, ihemn-itt. mo
ósseo e muscular, fistulas, cancros,
ulceras; fcridri-., hou-ins, eorrimentos,
eczemas, A SI .KOCHETI.NA, des-
coberta pclo _nliÍo Dr. Rlilítam Grc*
•ju. C5l,i abísnwndo o mundo mel co
do Brasil e estrangeiro, com as su.«s
cur/i_ milagrosa- ! Drogaria Círanado
.n. Fillio-í, rua Urtrguay.ana oi, Uio
de Janeiro. \'-.lro 5$. (] 5_oó)

GRATIFICA
rt unem cntreaar á rua Urn_ií_.ay,.tia
ii, i)\, um CíiSaco dc scnhoia, azul
escuro, forrado de se tini branco, per-ilido, entre o Tria.ion c o theatro
Carlos Güthcá.

Perdeu-se hontem nma cartel-
ra, contendo apenas papeis. Pc-
de-se a quem a eticonlroti que a
mande cii'.ici;ar ao dono, cujo
nome e morada cslãe» ua própria
carteira. Por ser objecto de csli-
nnção, R.ati_ica-_c a pessoa qe a

A-ICuíain-se bons e confcrlaviis
quartos .1 rapazes do commcrcio,
cavalheivo- e casaes sem filhos, a
5S000. 6S000 e 7$ono diários, com
ou sem pensão. Bons bainhciros,
a^na qu-cute o fria; •cVecricídasIc,
tclophnuc e lodo n conforto, ma

Teleplione 5853, Central

que durante 18 annos soffrcu d.
bronchite asthmatica, tendo-se
curado na Europa com a receita de
uni medico allcmao, envia gratui-
tamente a copi-i da receita a quem
a pedir por escripto, remettenilò
cnveloppi: com endereço para rc-
sposta. Dirigir carta a Américo
Silveira, á rua da Relação 11. ...
Rio. (S 5 .

COSTUREIRA
Prcçis*a-sc de uma perfeita cos-

lurcirn para casa dc família. Rua
Conde dc Uomfiin 719. R _7--t

Ano- com penslo

trouxer.

Neocssila caiai, cm Sanll
Thereza, 1'iiuca, rua Bomfim 011
imiu-ij'-i-:"> i em .usa jiarticulai

dc famil'a distineta: offertas a
caixa postal i.in. dizendo preço

575/ e todos os "detalhes. „«4 J

nio-30-
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riiiilii
R .511Uio —27—10—910

Ouri-lade
726

S 3S01

Eluini!i.ènse
7812 s :.o.

osso
s __.

da leitura
projecto, da

JDK. '. GARAGE — R- Silveira
Martins nu. Cattete. Tel. t. i:-
Ki- .-' -¦ ciiaiMilü- a ipialqucr hor.i
ii.. ilia c da noite. Cii.-ros conlor.
tarei . Ch-uiffei-.rs dc confiança.

CATIAüE SUitiSA - Avenida Sal-
v.iilor ile S.i. 6. R-."-.-'-.: auiomovc-s
1111 estadia e f-__ _>-> e qualquer
concerto pára o que.dispõe oe mo-
<ic!::r ofücinu mecânica."GÃI.AGE "põyat.

TKMCl.lOXKS C. -UO p l^SG

Senador Dantpis 115

ÍK..rAVDAO_ DO f_riOW.KOSO
vrii>v.in p. >_*ií_liMIi VI'aWIAS 

DA -__!.<_ UESSIA DA
c..\!ii*r..\;:iA
A adminisiracãn (?.::*.. Irman-

dado manda celebrar na matriz da
Candelária, no dia 3 dc „o\-Mii-ro.
ís S il". horas, missa c "tibcra-

n.é", cm sufrágio das almas dos

seita imiãos.
De ordem du

convido os nosso
assistirem a este

l O cscriv.o, A.

1*1—30—26—íi—- 44

RiO-30- lO-ülb S

A €_B^s_i^ci
993

Ilio, 30-10-018.

i:_0

J .32.1

trmão-proveuor
irmãos para

piedoso acto. —
Penna.

AlIBEi
622

Ria-30- 10-U16

6RANDE HOTEL
_ LARGO DA LARA —.

Casa para familias c cavalheiros
de tratamento. Optimos aposcu-
tos ricamente mobilados dc novo.
Acccssorcs, ventiladores e cozinha
dE-d.0,-.l.sr. «Crandhotel",

Meu Pctts! como c.ou traço ! murmurou dlc. Verdade c que o
caio não é para nictnds. Que. atroz e terrível noite! Como se envelhece em
tão poucas lioras. Sinto-me fraco., entretanto acho-me melhor. E' bom vi,-
ver. Parece-me que comeria cotn appeUilc.

-'ocon a campainha. O creado levou alguns minutos a chegar.
—. O sr. Daguerre tem precisão de alguma coisa? perguntou ellc.

Desejava um caldo e tini 'iiottco de carne fria com um dedo de vi-
nho de Corgonha.

\"on servil-o inintcdialanwnte. Peço perdão ao senhor de ter feito
esperar autos de responder ao seti chamado, mas estava lão iitiprjsionado
cem tudo quanto acaho de saber...

Kntão o que i*o!r
Ora, senhor, a gente da justiça está agora no castello. Imagine

que esta noite o sr. Valognes foi as.sassiniulo atravessando a floresta dc
Halalte, e meu ain. também o ia sendo. UirH„ baltt feriu-a na cabeça, fv.-
lizinentc sem gravidade.

E o que íaz a jitiliça :io castello de Beaufort?
-- A princ'pio conduziram meti amo até a casa. Elle tinha partido

com o st*. Valognes hontem á noite; não tinha a sua carruagem, c como a
ferida <o fizesse scffrer não podia voltar a pc.

Mas é muito natural. Não é motivo para se assustar.
Unicamente, ouvi frdar vagamente que se tratava de uni revólver.,

Meu amo tinha o ar muito contrariado e o dr Gerardo também,
Ahi o sr. Gerar.i.o ainda está aqui?
Encontrou aquelles senhores, quando -acabava de sali.:r do seu quarto,

.C íi.*ou junto delies.
O sr. r.eatiiort não pediu para me ver?
Xão, senhor. Pelo melios, até agora.
Sc perguntarem por mim, responda que, achando-mc mais iit-isposto,

deitei-me e estou repousando.
Está entendido, senhor. Demais, essa _ a verdade.

João retirou-se.
Se Beailíort se lembrar de que quer bater-sé commigo virá aqui lego,

mas ha de esperar que eu esteja de pé! E quando eu estiver de pé...
Uma dòr mais aguda do ladq; da ferida arrancou-lhe uni grito. Consèr-

yott.e iitimovel durante alguns minutos.
O doutor tenla extraido a bala? pensou clle. 'Mas extraiu... e foi a

qtte me alüviou. Eu mesmo a vi nas mãos delle. Examinou-a... Qne faria
delia? Se a conservou é porque tem suspeitas ou mesmo mais do que sus-

peitas! E se procura confirmai-as... sc quizer adquirir uma certeza, estou

jierdfdo.
Levantou-se -de novo. correu todo o quarto, procurou pc. tOua a parii.:
Nãò encontrou o projtclil em. parte ilénhuina.

Levou-a, não ha duvida. Diabo!
De repente ouviu ruido.
'Era o creado que voltava com o que clic -tinha pedido, esto '., uma tigela

ie caldo, carne fria e vinha dc Borgonha.. .
Entrou.

t_
a
o
ti_I
o

n
ri
ti

Xão. Duas palavras somente: não diga a ninguém... a ninguom..
entende? que me feri... porque fui eu que me feri com uma invirudcnti-,
desarmando o meu revólver... E' necessário que não diga nada, doutor,..
í.ppello para a sua honra, para o seu segredo profissional.E inútil insistir, senhor, conheço o meu dever.—i Bem, bem... obrigado.'!.-., como se não tivesse esperado senão aquella promessa. Daguerre dei"
xou cair de novo no travesseiro a cabeça que tinha levantado com diííicul-
_-_le(.^Tornou a fechar os olhos. Xão sc mexeu mais. ,Tinha desmaiado novamente. t

iE, curvado -sobre o leito, preoecupado e pensativo. Gerardo pen.ava:
,— Este homem acaba de mentir, E' impossível que fosse elle que st

ferisse por acaso... Tenho duas provas 'Para isso: a prova dc que o tira
ii queima-roupa teria queimado a pelle e a dc que o trajeclo da bala teria
-sido outro... Este honvm acaba de mentir... Estou crto disso,... Pro-
va-o a evidencia!... Por que?... Cotn que fim?

E pe!a segunda vez passou-lhe pclo espirito a
Çorças e o assassinato do pobre Valognes

Procurou afastar aquella idéa importuna.
A bala que feriu Daguerre c-.ava ali -sobre a

tlle a puzera...
Invencivelmentc attraido, tornou a olhar nara ella-
Embrulhou-a cuidadosamente e metteu-a no bolso,"
Com que fim,?
Daguerre voltou a si pela segunda vez; a extracçãò do projectilturativo da_ ferida, t:nl::tm-lhe feito bem. Respirou mais livremente;

nos olhos via-se-lhe profundo horror. Dirigiu o olhar para a roupa espa-
ilhada cm um canto do quarto, e que denunciava uin drama iiiy.stcri.so e
iugttbrc. _0 'paletot estava rasgado cm -diversos sítios, como se' o homem
que o trazia vestido tivesse sustentado uma luta ou tivesse atravessado uma
matta inextricavel. As calças estavam suja.; dc lama até os joelhos. Os
sapatos cobertos de terra arenosa -da floresta de Halalte. Tudo aquillo iti-
(licává a humidade dos musgos, das folhas sccgis. uma noite passada na-floresta. E em cada reça dc roupa, — nas calças, _o calletc, no paletot c
na camisa... sangue! A camisa e o co llele estavam furados. Em nenhuma
das roupa, havia o menor signal dc queimadura de pólvora.

Gerardo pegou, uma por uma, cm todas as peças de roupa.
Examinou-as cm silencio.
De repente o doente, fez um movimento na cama. Os olhos do tnfr

dico encontrarm o olhar do ferido, c esse olhar exprimia tanto o horror
«pie Oerardo ficou impressionado.

—Oue procura? perguntou Daguerre.

rança da /.«£i_fl das

pedra do fogão onda

e »
ma?

d.Procuro descobrir com que fim o senhor pretendeu ha pouco»<"-me que se tinha fcr'do quando .esarmava o seu revólver.Que tem com isso?
Tenho muito, -senhor. Fode com effeito ter sido victima de ttm at.

tentado e então é dever avisar _ justiça.
_ — A justiça! Mas que tem o senhor com isso? Houve imprudência da•mmha parte c nada mais. Trate dc mim e não se preoecupe com as causas

«Ia minha ferida.
Senhor, disse Gerardo gravem ente, não direi 'fora daqui senão o

ív.c o senhor, me aulorisar a srepetir, A íivalia profissão obr'ga-me a set

.'

i

f+t&n**»?""*

MUTILADO



gpjgp?
'"'-.-í..--" ¦"''''•" u;v ¦'¦""¦':¦ ¦«'•-.-' ' 

.'- 
' '"¦"''' "': ¦' ¦'"¦ '¦ . §S-''^'::f:'W^^ , - *.l* 

tAmno_M-_oo«»iW»A«-_» ^Axn>AI>1B -M-. I
iOBREIO DA MANHA - ^w^fetou & #>v#Í(lubi^-%^ CASA lOiD ^SnSTe. o__.o._, a»- ».. o»t_»_ mt.

PEQUENOS ANNUNCIOS
ii -- ¦ — —m •• ¦ —¦_-—w ¦ i»---- '¦¦¦ ¦

>- _ —¦

VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

Mão le intes
FM 6 T)l! OUTUBRO »H 1016

Guimarães & Sansevenao
ffJtAVivSSÀ UO T1H.ATKO N. 5-E

LUIZ PU CAMOl.S N. i-A
tias catitclas vencidas, podendo ser re-
formadas ou resgatadas até á hora do
leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 annos

de triaiic, quasi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente c sem tmigucm
para sua companhia, recolhida a tim
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
(6 annos de cJadc, complei.imente
cégn e paralijA.L-.i;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Uiinlia. com 70 annos dc edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem rc
cursos:

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
«ra c «sem titnparò tia família;

ENTREVAZA, rua Senhor dc Mat-
.osiiitmii 31, doente inijpoííiliilitada
_e trabalhar, tendo duas lillias, sendo
inua .tul-frcnlusa;

PRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos c
* 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
«ntrevadu sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
menores:

SOARES, viuva, velha «em poder
trabalhar;

MAKIA EUGENIA, pobre velha
•em o menor recurso paia a tua sub-
«itttcuciii;

SANTOS, viuva, eom 68 annot de
«dade, gravemente doente üc moléstias
incuráveis; , ,

THEREZA, pobre ceguinlia sem
auxilio d* ninguém. ^^^^

AMAS SECCAS E DE LEITE

Forno» os primeiros!---
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello '),,'.'"'

Systema são innumeras as familias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos pregos e condições.
????RUA DA ALFÂNDEGA N. m.

1 A LUGA-SE um borá quarto, com ou
Alem pensão, ein casa de família; a
rua do Hospicio .173. »° «""-v.. -

(S«o E) S

MARTINS MALHEIRO & C.
1

PKKCISA.SE 
de uma moça de 16

a 18 nnnos, para tomar conta de
uni menino de 2 atino», qufcm esti-
ver nas condições, dirija*se á Casa
Avenida; avenida Rio Branco 128.

(5707 C) R

1JItl.CI.-V.SI. 
dc unia moça com

pratica ile arrumnileira c omi
seeca, que seja pessoa séria; á nia
Conde dc Bomlim n. 800. (5713 C) R

IJUlvOISA-SE 
de um menino ou

menina dc qualquer cor, para
auxiliar nos serviços leves de casa
dc [icíjúcna familia i dá-se bom traja-
mento c ordenado; rua Magalhães
tonio 41 -- Meyer., (5758 C) J

EMPREGOS DIVERSOS
PRECISA-SE 

uma rapariga para
já tenha alguma pratica de cha-

péc*_ c de uma aprendi/; rua Santo
Amam 17-', sala III, das 7 i|a ás
10 horas da manhã, (6183 D) )

DHUÜISA-SK de uma nerfei
*- ta uma scccii, quo dê bom

«1-
— ... ....... ........ qu« dê bons
referencias, para tomai' coutu
d« uniu «iritançã du 2 annos.
Tratai' á rua Kcal Grándèma
11. 50, Hntaloiço. (.1141-7)-

Cozinheiros e cozinheiras
ALUGA-SE 

11:11a hoa cóainhcira de
cor iiariliij com pratica de forno

e focio, tini pratica tle pensão 011
•familia. dando fiança da sua con-
dileta. Ot'"" precisar, A ma de São
1'cdro a. 284, sohradoi (5409 K) S

Í?MPREGA-SK 
uma moça de con-

_ ductii afiançada, dormindo fora
do aluguel, para cozinhar o trivial,
011 lavar c passar roupa; rua llcnto
Lisboa 11. 76. (3537 O .'

iRECISA-SIE do
bordar a tirar

Paula Brito n. 102.
PIbordar a branco e

moça para
coser; rua
(5816 D) H

PRECI-A-SE 
de um vendedor de

modas. Oüfertas com referencias,
a F. K. 1877. (5-31 D) J

Casas e commodos, centro
A LUGA-SE o pavimento ter-

-_-rco da At. Henrique Valia-
dares; trata-se na Portaria da
Villa Buy Barbosa. <-4440)1-

ALUGA-SE 
uma boa easa eom boas

aOLOimiiodiieiJes para pequena fa-
milia, aluguel módico, á rua Visconde
du Itauna n. ao.,; as cliavcs na casa
.ii. 1, onde sc informa, só se aluga
a familia. (4140 K) S

ALUGA-SE 
por 70$, sala. a moços,

mobilia_ e easa nova, de família
.78, rua Riaclmelo. (5403 IO S

ALUGA-SE 
a ca-a da travessa du

Santa Rita n. -5, sobrado e loja,
por 200$; na rua Municipal, ]o.

(4143 E) S
_>.¦,.¦¦., , ,  " —¦ —

llLUGA-SE unia saal de frente para
\rapaze9 solaciros 011 para escripto-
0. A* rua dos Andradas n. 125 sòb.

(53.0 E) s

ALUGA-SE 
um sobrado com a sa-

Ias e 3 quartos e mais dependeu-
cias, por 200$ mensaes; 11a nm do
Hospicio n. ;o?i as cliavcs esto .na
loja c trata-se na rua da Alfândega
n. 161, loj'a. (4148 K) g

A LUGA-SE um quarto de frente,
^Í.com ou sem mobilia e com pen-
so; na travessa de S. Francisco 6,
2" andar, perto da Carioca. (4I57S)S

ÍORKCISA.SE de uma lavuilcirã'
X que ((urina no aluguel! na rua
Senador lüirtado 33. (544_P)'J

PRRCISA-9E 
de um teceiao que

entenda do trabalho, de machinas
Uc "subir", pava a fabricação de ca-
raisas de malha. Dirigir-se k rua
General Câmara ai, sobrado, com o
sr. Costa. (4-ri D) J

1>RECÍS/VSK 
dc officiaes cadeircl-

ros; à rua Visconde dc Itauna
n. 105. (5314 D) J
"OREGISA-SE dè Jiomcns habilita-
_£ dus para fazer cabos dc macha-
do e picareta, para tralar, á -pi-.iin
de S. Christovão 11. jifi, (5503 U)S

PRECISA-SE 
de uma boa arruma-

deira poriugiieza ou hcspãitliblai
nue durma tro n'.li«!'.lcl, pam faini-
lia de irataínento; rua dc S. Uu*
11. 49— Estacio dc S.i. (541 j> Ç) M

PRECISA-SE 
dc uma perfeito aju

dante de costuras; ua rua Bom
Pastor ii; 144. (5-37 D) M

XJRECISA-SE dc unia co7.liilirf.ra
J. para o trivial e serviços dc có_
paj portiiüiiczíi c qvie dê boas in-
formações dc si; praça Saenz Pena
11. 35- (5377 11) R

>RKl.'ISA'.SK dc uma cozinheira,
á praia S.iuta Luzia n. 156.

(5S5a B) S

PRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar, lavar c passar roupa a
ferro; na rua Christovão Colombo n.
.1.1 — 1'iiltite. (3273 II) J

1JRECISA-SE 
dc uma creada para

lavar c cozinhar; pj« Dr. Dias
da Cruz ü. 3.1'J '5754 H) .1

IjRÈCISA.SI. 
de umat creada que

<nib;; cozinhar ií mnís alguns seri
viçòs k-vtí-s, para casa de pequena ía-
milia, o de bom comportamento i
Trata-se íi rua IJarão de S. l*clix n.
¦2(1, sobrado. (5737 B) J

IJRECtSÁrSE 
dc uma boa cozinhei-

ra; ú rua du Relação n. 3.1.
(5749 B) J

I3RK.GlSAi.SE 
dc uma boa cozinhei-

ra, para casa dü pequena íamí-
lia: rua do Rezende n. 58 A,

(5799 B) S
*>___._ ' -_,„-.-.,. .... , ... - . -'-1

UREC1SASE, jura casa de familia
X ii rua Vinte dc Novembro n, 74,
Ipanema, de uma _cnhora,. para la-
vur o cozinhar, que durma" no alu.
pucl c ijuc apresente carta de con-
dneta. (4.1-3 B) S

IJRKriSA-Sl. de uma cozinheira
X pnra toilo o serviço de pciiuena
íamillaj Cntlcte 9;, casa 16. Orde-
r.núo 4'6$òoò, (5R-9 1-) S

PRECISA-SE 
de uma menina para

casa de pequena familia, para
serviços leves; Avenida Central iR.i,'«¦•>, 

andar. Ot^n Cl «\I

1JUEC1SA-SE 
<lo uma empresada

. porlugueza, pnra rasa dc peque-
na ttmijia; rua Capitão Salomão 27,
Botafogo. (SIM C) M

PRECISAr?»''. 
de 

hortclão. Traia =c ,a rua dcjSao
Pedro 140, com. Sampaio.,

trabalhador
São

(5=3= D)J

.JIÍKCISA-SE de uma aprendiz de
X costura, na rua ,\tulré Pinto iK,
Kit. Uamos. f"s?Gf> D) J

Boa opportunidade para as possoas íntclligentes e
activas. Se V. S. quer vencer dificuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético e atlracutc, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e serfeliz em amores e etn relações dc

todita espécie, escreva-me iíiímò-
diatameníe, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-

DKÀS DE CEVAI., onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Ceviir, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — líua Senhor
dos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
«04, Rio.

vuisus uiiUiiKUS, guuiia

GRAUS

AJ.UC.A-SE 
metade dc uma casa com

serventia de cozinha; na avenida
Rio Branco c. 1S3, 2° and. (3531 l,)S

AMIGA-SE 
na Villa Internacional,

á rua. General CaMwcll n. 206,
«uma casa còii. doií quartos, duas sa*
Ias, bom quintal, ele; trata-sa ua ca-
sa XX da rcícrida Vira. (151 E) S

!ll!!ll»;!l!l'ill!!!:!llii:iB!!!llli,ll!!Hi!l!lll!l!lli
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AI.1.'C,.\-SE 
um bonito sobrado, com

gaz e clcctricidadc, á rua l'rei
Caneca n. 480; as chaves esto ao la-
do 110 botequim, oxide sa trata.

(4154 E) S

PREÇ1SAÍSE 
de uma menina de ia

d 14 annos, para serviços leves,
em casa de poucas pes
Senhor dc Mattosinhos

sons; na rua
.13. (5.58.C)

PRECISA-SE 
de um

limpo, com iiratica
bom copeiro,

do serviço.
com boas referencias, para casa dc
í.imilia de tratamento. Tratar' no
Hotel Guanabara, ás 4 horas, com
o sr. Lauro. (58G-1 C) S

1>KECISA-SE 
c uma rapariga para

serviços levei de um casal; rua
do Rocha n. 39—Rocha. (6182 D) J

PRECISA-SE 
de uma mocinha dc

cor, i»ra ajudar in>s serviços lc-
ves de um casal; .puga-se 15S: rua
Ccncral Pedra n. 413. (5800 D) S

GREADQS E CREMAS
]>K1'.(.'1SASE 

de lima boa creada
para tudo o serviço dc -un casal

t-ó, menos cozinhar. Trata-se ;*i rua
do Hospicio, 8.1, sobrado, com Vi-
viar.o traídas. (53S4C) R

1>KEtriSA..SE 
de ilm creado qne

seja .bom jardiijciro; run do Mal-
totó II. !)(>. (5.101 IJ) M

PRECISA-SE 
dc uma creada para

lodo o serviço; rua Guanabara
n. io. (5f'4° C) M

PRECISA-SIC dc 
um bom marce-

neiro com pratica de lustrador;
íi riiti Senador Dàhtiis n, 104, casa
tlc moveia. Iji-MS) .1

 de uiii.i cinprçiradà
para todt» serviço dc um casal;

á rua Estrada Real de Santa Cruz
ti, 3083, Caàcadürõ. (5/5- t>) J

pitECIS.VSE 
ile. uiiin

I>RECISAiSE 
de um empresado

.. i»ra vobinto de pl.anta?, na cha-
cara :i rua Mauá n. 13, Santa The-
rezai prefere-se com pratica.

(5405 D) M

])RECISA-SE 
de uma criada para

lavar e arrumar, cm çx_ri de ca-
sal tem iillio?, para dormir ciu- casa;
rua de SmiUi Luiza 11. 32 — Mara-
e.iiuí. (5:64 C) .1

1>REC1SA-SE uiiia moça portURtic-
J. -it\, st>ria. p;ua íatuilva cstràtrv.
tgdrá; ordcnadol 55S000, p.ti';. prin-
< 'V-i.ir; .-,-'. largo do Boticário —
Águas Forréav __ __££__. 

K

J)ítJíClSÁ-SE 
dc uma boa empre-

i;adu t branca, para cozinhar e
jnaís serviços, om casa dc t nm casal
«strantí-iro, Informações ú rua da
Alíaiidena n. íJn, armazém; (5-6.1 C)J

3Ü1ÍECISA-S1. 
de uma copèira c ar-

rsimadeira pnra casa de familia;
prc.Vre-se purtngiicza; trata-se: pra.o
tio flamengo y_t. ($122 C) J

dc bons officiaes sa-
para trabalhos de ho-

mem c «senhora!
bléa. 107, Casa

IJRECISA-SEpntòirosi
na rua di As?em-
Àbrunhosa.

1>RECISA-SE 
de «ma perfeita sai-

cira, que tenha pratica dc ofii-
cinas de ta ordem; pi.ga-.e bem; á
rua 7 dc Setembro ;i... íob.

(5638 D) M

PUECISA-SE 
de nm empreRadp

qne ten.ia pratica.; dç qüitaiida

ALUCA-Slv 
a magnífica casa a riti

I>. I.aura de 'Araújo ri. 178, com
duas salas, Ires ouartos c .mais depen-
deucias; as cliaves esto na mesma, das
9 no meio-dia- irata-fe ua rua Uru-
gtiayan.i; 154. (4,100 E) S

ALUGAM-SE 
bons commodos a pes.

soas distinetas
de MaíaiiRuapè;

na rua Visconde
8, Lapa. (41O0E) S

ALUGAM-SE 
dois commodos, com

luz clectrica c grande quintal,
cm casa dc familia; 111 rua do. se-
nado 19), sob. (5-''5 1'.) J

ALUGAM-SE1 NA _,„
SECOÃO DB PBOPRiIED.4DES

PA"SUL AMERICA"
Rua do Ouvidor 80

Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou conlor-

me indicação nos respectivos carta-

«_ra tratar das 8 ás 6 da tarde,
S. CHRISTOVÃO — Rua <>enç-

fal José Ciifistino, 44. com magiiifi-
cí.s accommodações para família de
tratamento, porão habitavel, luz ele-
ctrica, grande quintal, ele. Aluguel
270S000. •-.-.-

MATTOSO -_ Rua Campo Alegre
n. 89, com- magnificas accommooa-
ções para familia de tratamento, po-
rão habitavel, luz electrica, grande
quintal, etc,. __

ALTO DA DOA VISTA - Tra-
vessa da Hoa Vista so., com 4 o.u»r'
dos, 2 safeisi fiiü clectrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras n, .153, com hoas flccommo-
dacões para' familia de traíamento,
quintal, luz electrica, etc. Aluga-se
por ,ioo$doo.

SANTA THEREZA _- Rua dc
Santa Christina, 104, com boas aç-
ccmiiiadíiçõcs pira grande família de
tra.i_ur.ent o, pi-riio. q__intal, etc.

A LUGA-SE a hoa casa da rua J.oSo
XiCaelano 'n. ' 

40; as chaves estão
no lado e trata-£e na 'Cervejaria
U. Amélia. Pra.a da Republica, 11.

(4081 E) J

A 
LUGAM-SE dois bons auartos.
mobilados, para casal distineto

dando frente oara a Avenida Contrai,
entrada .ela rua Visconde Inhaúma 9J1
a» andar. <S8.« _) -

ALUGAM-SE 
» bons quartos, inobi-

lados, para rapaz distineto dando
frente oara a Avenida Central, en-
trada pela rua Visconde Inhaúma oi,
a» andar. (58.16 E) a

ALUGA-SE 
a casa da rua Silva

Manoel o. 137-A. com bons com-
modos; as chaves esti? no n. 1 =7. onde
sc trata. <s!____L__

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente,

eom oensão a casal sem filhos ou
rapazes; tua~4ps Ourives .17. a" and.

(5043 tJ s

ALUGA-SE 
quarto de frente dc

rua, a casal ou cavalheiros decen-
tes. a 40$, 45* e 55$, tem cleclrici-
dade. Chuveiros, etc; na rua dc
Sant'Anna 33. predio da 1'ortuna.
Praça Onze. (3978 li) J

AILUGA-SE 
um quarto mobilado ou

mão, com oa sem pensão, a cava*
lhciro. Avenida Conres Freire 138,
1». Telephone 5536 _. (S?39'E)J

i> ' UGAM-SE dois sobrados, na rua
ÜMènezes Vieira ns. 19 e "> as
cliaves estão tia mesma ma n. 10,
loja; trata-se na rua Visconde do
Rio Hranco n. 13, (5779 W J

A~ 
Í.UG.VSE por iao$ o predio da
rua das Nevc3 n. 19, ll»aula Mat-

lo=, tem quatro bons quartos; trala-sc
¦no n. 17. (57.1 E) J

A LUGA-SE um bom quarto
X_.cntr.ida independente;

cnm
.na avenida

Passos 11. 44, sobrado, cm casa de fa-
milia. (s-,-8 IO J

ALUGAM-SIi 
salas diversas o um

ímpio salão, nroprios para escn-
ptorios de companhias empresas, etc.»
á rua da Ouitauda .4. sobrado'. 1°
amlar; trata-se na loja. Wi.lo.D.S

AI.UCv-Sl.. 
perto da avenida Rio

Branco, 
'uíiia 

bSa sala bem inobi-
lada; tem tclcubone; á rua Nova 150,
cm írente ao theatro Phenix.

(s48a E) R

ALUGA-SE 
lima sala bem areja.

da, própria para eseriptorio ou
mocos decentes do coiniiicrcio; na
rua Viscwide de Inhaitim n. 5'.
canto da de Candelária. (533-I E) R

ALUGA-SE 
em casa dc familia,

unia sala de frente, mobilada,
com pensão; na rua Silva Manoel
n. 5rrr. <537J_ \___J:

ALUGA-SE 
por 1-2$ mensaes a lo-

ja do predio „. 49 da rua do Se-
nado. própria para íamiija; chaves na
mesma rua n. 51 c trata-sc á rua da
Alfândega n. 98, com o sr. M.1111.
Telephone 1870 Norte. (5353 E)R

4 LUGA.SE. nor qo$. um predio,
./"-.assobradado, na rua General Cal-
dwelí 14, e outro, por 100$, na mes-
ma rua in; trata-se na rua do Hos.
picio 170 com o sr. Freitas;

(4437 E) J

Palha de Seda
Tecido próprio para vestidos e rou-

pas de todo o gênero* artigo lar-
go, de boa qualidade, cada metro a:

8SÜC0
Casa Leitão

Largo de Santa Rita

A 'LUGA-Sli 11:11 bom quarto a rapa-
__-zcs do conimefeio; na avenida
Henrique Vallrularcs 23, térreo.

(5S61 li) S

ALUGA-SElc
em casa dc familia, um

icommòídd mobilado o eom 
'pen-

füo, a um senhor decente, por 130$;
na avenida Central n. 33-A, 2" and.

; . (5805 15) S

Arj.__A-SI_.c111 casa ('e cas"' ^e'
ÂAcente o sem filhos uma magnifica
?ata de frente, com ott fiem pensão.
á outro casal; praia Santa Luzia 14a.

(1474 1.) J

ALUGAM-SE 
quartos de frente de

rua, eom ou sem pensão, a casal
ou cavalheiros decentes. Pensão com
seis pratos, 60$; quartos desde 40$,
45?, e 55$, tem electricidade, cliuvci-
ros. etc; na rua <ic Sant'Anna, pra-
ça Onze. (5277 E)J

1 LUGA-SE uma boa sala para es-
Lcriptorio; rua do Hospicio n. 118;

A LUGA-SE optimn sala de frente,
__.*__.mobilada c boa oensão, a senhores
distiuctos ou easaes; rua Carioca 8.
2° andar. (5813 E)S

A -.UCiA-SK hom mt;.rto, com todo o
--.conforto; praça Mauá 7.1 2" andar.

(,8.o E) S

ALUGA-SE uma ialá para escripto-
__.no; -ua Buenos Aires 118. (b

A LUGAM-SE os fundos do bote-
-Aquim ú rua Chile n. 13; para de-
posito do cerveja c outros artigos,

(4Q20 li) S

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchito, coquolu-

obe, tuberculose o astlinu». Tomai-
o é ter certeza de estar curado.
BECU8G 0.S OUTROS BONS
XARüPKS que vos offerocem.

Preço do vidro 2jj(õOO
Exija odcS, BR..Z

Drogaria Barccllos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91 j nm
Marechal Floriano, 53 !- JtvlV/
Assembl.a '_... ...I

ALUGA-SE ura i° andar, 3, quar.
XjUos, -• salas, para consultório "
officina; rua Assembléa .10.

(5193 E) M

ALUGAM-SE 
bons escriptorios e es.

pjçosos quartos, a rapazes, 110 Io
c 2» andares da rua Primeiro de Mar-
ço n. ao. (41:84 E) J

ALUGA-SE 
para familia, a loja do

predio n. 283 da rua de í>. Pe-
dro, completamente imitada c forra-
da dc novo. tendo muito bons apo-
scntoi e nunca í»'ta água.

(4926 h) K

¦;!!»a!i!a!:iaiii:sii!i_!!Biiiiii-)ra
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por 300$ o 2" andar do
predio á avenida Rio Branco 87,

pintado c forrado de novo, próprio
para morada dc familia; trata-se 110
mesmo, pavimento térreo, esquina.

(4994 1'.) R

IS
PARA SENHORAS

E SENHORITAS
maior sortimento

Só na casa

M MáfiAZtH DES MUS
Kua Gonçalves Dias, 20 A

TELEPHONE 4.832

ALUGA. 
SE, cm casa íranccza, uma

srando sala, com cinco janollas.
para casal de tratamento, com bella
vista sob.-c a cidade c bahia com pen-
são, luz clcctrica. banhos quentes, tiel-
Ia chácara e telephone; :ia rua Costa
Bastos n. 44. Santa 'ihereza.

(5755 1') J

ALUGAM-SE 
-ols quartos mobila-

dos, com ou sem pensão; tiai rua
Taylor n. 47. <5-5_ F) J

M-mUTrumH (lirija-so ú caixa do Correio
IMrUTEillwlli 1917 — lüo do Janeiro —
Enviando o nome, residência o o sello para resposta.-
lililtA RAMPA K GAKAXT1D.. —• GRATI-.

ALUGA-SE 
a casa da rua Marquez

dc Pombal n. 6; trala-se noi rua
Erei Caneca n. ;i. (5491 ''¦) g

A 
LUGA-Sli cm casa do familia, urna
linda sala de frente, com um gran-

dc quarto, e independente, a casal,
solteiro) ou eseriptorio; ira rua Uru-
guayaua 97, sobrado. (5030 E) II

ALUGA-SE 
ura quarto, com pcnsio,

cm casa de família de todo reSIlÇi-
to c dc tratamento; uma pessoa. 120$;
duas, 220$; rua Kiachuelo 158.

(5528 H «,I

A LUGAM-SE. separados uma uran-
jf.Vdc sala e um quarto tudo dc fren-
tc e com mobilia: av. Heniiouc Vai-
ladares n. ;. cm frente á Policia Cen-
trai. (4027 E) S

A LUGA-SIv (nn armazém; com mo-
__i.idia na ma General Câmara II.
178; preço uu$; as chaves catno no
botequim defronte. (5=41 E) S

,. l.T/G\-Sli uma linda sala. para
_-rapaz do conimercio em casa dc
tralamcnlo. com telephoiio; trata-se na
avenida Meai Je Sá 6o. (5547 E) S

A 
LUGA-Sli uma boa sala de frente,

.bem mobilada, com entrada inde-
pendente, cm casa dc familia; na tra-
vessa Muratori, 22. (4531 _) S

A LUGA-Sli um quarto mobilado,
_l.com 011 sem pciiin, a cavalheiros
de tratamento; Av. 1'as'os 40, sob.,
casa de familia. (55_l E) S

LUGA-SE a cisa da rua Paulo

na mesma, das 8
(53«o l.) R

m

AÕSlÕlTES
CURA RADICAL da gouo-

irliér» clironlci» ou rcoente,
estreitamento do urethra, em
poucos dias, por processos mo-
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
philis e moléstias da pelle,
appl. 606 o 90-. Vaccinas
antlsonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rias, das 8 ás lií o do 2 íis
10 tia noite. T. C. 5981. Ave-
nida Mem do Sá, 115.

ntie .ile boas referencias
tides Lobo 11. 255.

rua A ris-
(5-91 !¦>) K

aláo dc frente _«
quarto com on sem pensão,

preco muito módico; na rua da Ca
rioca 49,'i" c a» andares. tsSSol'.) s

ALUCAM-SEgrande

AI,U(i.\-SIÍ 
um quarto em casa

faiiiiüa respeitável, a' senhoras
de

a easal;
andar.

na rua da Qúifanda 66, :"
(5864 li) S

ALUGAAI.Sli 
dois quarlos juntos

ou separmlos, com mobilia e pen-
sito; para fatnilia ou cavalheiros dc
tratamento; ScnaJor DjiiIiis, 14.

(4820 li) S

LUGA-SE 11111 hom quarto

liomens do oõiiviHCfciõí
Uuitaiiili 107. 2o and.

na riva da
(5867 li) S

A LUGA-SE uma hoa casa, na rua
./'—.Visconde
.JÍTiO l
Trata-fn
Aluguel,

Salilicilliy
avenida Salvador

na rua do Rosário
l5-'$ooo. (3.158

.1.15,
1 Sá.
. 60.
li) R

,4 LUGA-SE o predio da rua Theo-
X_i,hilo Ottoni iiju; ir.iia-sc á_ rua
tjOii(.aU,e_ Dias :*). (5490 E) ^

ALUGA-Scom ou
¦Si. um maiíiiifico qti-trto,

.com ou sem mobilia, a um senhor
do coíiuiiercio, em casa de pequena
familia cair.; r. do Rezende 159, bái-
xos, i_ (5406 li) .1

A LUGA-Sli um bom quarto.
_A.nado o luz eli.lriea. a mueos;

i.lumi-
. 

'. 
Pre-

ÇO 35$; â rua Einchuclo 317.
(5065 V,) XI

A LUGAM-Sli aposentos magníficos;
__r___com todo o ci-nforio, preços moili-
cos, inra mocos do còitimercio; na rua
I.UÍZ Gania li. 45- (39"" E- J

UM 
almoço ou jantar completo

com a subremer. dentro de um
pão por Coo réis, na rua do Rosa-
rio n. 137. (2814 S) .1

A LUGAM-SE as seguintes casas
.__".__.p.ira fatmlta:
Kua C.cncral 1'edra n._ 130,

nara r.^.^'-cio¦ e -familia . 1505000
Rua Maria e "llarros n. 25Q,

diversas casas. 111 "Vil*
Ia lvi.rrnic" desde. . . ioi$ooo

Rua losé Clemente n. 47. . i22$ooo
Hua Simto Christo dos Müa-

r:cs n. 102, ..... 91(000
Rua San'c Christo d >* Mila-

.res, a loja do n. 109. nojooo
Rua do Cunha, a loja do

n. 64 1015000
Rua Viuva Cláudio n._ 321.

próprio para necocio e
família •

Rua do S. 1'cdro, a loia do
n. 381; . . 

José Clemente n. 43. . . .
Ladeira do Joio Homem Co
Luz. Inie' Oonlra-Almirante

Dóptislii das Neves n. 30
Jí.o da ilolla n. 118

A LUGA-SE cm casa do familia de
_C___trata..ento um quarto, a rapaz do
commercio ou senhora só que traba-
llie fora, na rua General Câmara .106
sobrado. (5817 ,E)S

ALUGA-SE 
um bom quarto, inde-

pender tc. para moços do còmmer-
cio, com on sem pensão, adeauíado .
rua da Carioca ti, 5.1 sobrado.

(4028 li) C,

MUTAMBINA
— Unicii loção que extermi-
na a caspa e fa/. renascer o
cabello. Dep. Salão Elias, rua
Ouvidor 120 ci nas perfuma-
ilas. 3*000, V. (J4813) S

ík%imÂ
Tira os cabclloi supérfluos do ros

to, collo e braços. Encontra-se nas
casas: llazin, Hcrmany e Cirio.

A 
LUGA-Sli em casa de familia, um
quarto mobilado, 011 seai mobilia,

o senhoras do commercio ou casal que
trabalhe íóra; na rua de S. José 18,
2" andar. (5521E) M

A LUGA-SE uma porta para¦_-<iim pequeno varejo, cm
ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Felix,
largo da Carioca 13. K

ALUGA-SE 
a casa da

de Guaratiba
com tre» quartos,
tal, por iio$ooo.

ma IlarSo
... 145, na Gloria,
Juras salas « mun-

(52=0 10 J

ALUGA-SK. 
próximo aos bãnlibs der

mar. esplendido aposento com duas'
ianellas, mobilado; rua Silveira Mar-
lin» 149. (5531 C) S;

ALUGA-SE 
em avenida distineta «ç

socegada, cisa nova com duns »»••
Ias, cinco quartos, outima installàçS»!
sanitária, etc. Voluntários ir. 83, on-i
de se trata. (.4805 Ü- J'

ALUGAM-Sli 
uma bella sala c ga-

binetc ou quarto só 0.1 lir.Jo „>¦
parlamento, esplendida vistii para o.
mar, luz clectrica, bondes ri portu,.
perto dos banhos de mar. em cm rem;
creanças e unico inquilino, inobitádoar
c mais'coiiinio.iidaiic.it na rua Chris-
to vio Colombo u. ir, quasi <es-iuii.a:
do Flamengo. (51(17 G) .1'

ALUGA-SE 
ivriia sala a dois ou tres:

moços ou a rasai sem filhos, eom'.
ou sem pensão c com on sem mobília ••
Marque, de Abrantes, ?(i.

t.5!5'i Cl) K:

ALOGA-SG 
uma boa casa, por-'

3oo$. na rua MarwJial Nieiiicycr'
12 (UotiloRo); as chaves Cslâõ nus'
fundos; tiata-se avenida Central 105;
(CaiiibioJ. (446.5 G) }¦_

ALUGAM-Sli 
as casas á rua Rtiy:

Barbosa 252 e 254 (aiitijta Sãor
CleinciitcJ; trata-se 110 250 casa io--.

(.l.lSi) ftv J

ALUGA-S 
li o sobrado n. .fi da r.tr,

do Cattetc. Chaves na loja.
<5*3'S C.) \C

ALUGAM-SE 
uma rica sala dei

frente c masnilicos tiuimos, comi
ou sem mobilia e com ou seín peiisSo;
á travessa Criin Lima .15, próximo
aos banhos do mar do Flamcníro, cm.
esplendido predio recciu-couslriiiilo •
dotado de todo conforto, inclusive te-
leplione. (5425 G) ¦

A LUGA-SE nina boa sala. moUUl-
__.da. a senhores do commercio em.
casa do familia;. na rua Dr. Corrêa
Biilra 74. sobrado. (14S3 G) S

ALUGA-SE a oasa da rua D. M>-
-t.Vrianna n. iji; trata.se no n. ir:
alugiicl 100$; Botafogo. (5104 ('. i.\t

I>UA 
Cattetc 11. t, sobrado, Ncslii

\ bem arejadá casa, aluiiaiii.se c«-
plendidos quartos, com bella viítti
para jardim e mar, a rapazes e ca-
valliciioj Ue tratamcnio. Tem Im.
nhas quentes c frias. Pansüo de ;$
a 6S e ;$ooo. Tcleplione sovo, Cen"
trai. (;¦¦¦„ S) J

4 LUGA-SE, por 22.1$. o predio k
iXrua Visconde Silva 81; chaves a
rua Conlc Iraii 150; trata-se ua Com-
panhia de Atlnnnistração G.arantidu, »
rua da Uuilauda S8. (4410 l') _

Cattete, Laranjeiras,
e

AI.UC_\M-SE 
rara familia de trata-

mento, ai casa9 da rua Kcal
Grande» ns. 35 * 4'. -asa .VI, com
cinco quartos, duas salas, cozinha, co-
¦pa, despensa, dois banheiros,, duas sa-
.Hilárias, luz electrica, jardim, qmn-
tal, etc; l_ra ver e tratar na mes-
ma rua, esquina de S. Clemente 355.
armarem. (5199 O) K

ALUGA-SE 
perto do mar, um

quarto de frente, mobilado, luz
clcctrica, cm casa dc família; r. yo.
luntarios da 1'atria, 429. (4I7ôG)i>

ALUGAM-SE 
unia, sala c,salda,

propriag para gabinete medico ou
eseriptorio; na rua Sete de Sctein-
bro 166. {5793 E) S

ALUGA-SE 
uma sala própria para

_r,nsu..torio medico, cem telepho-
nc,-. etc; na rua Sete de Setembro
n. 133. (5795 E) S

.4 LUGtV-SE o 2" andar da rua do
X—Kosario 11. 7I, com dez magnifi-
cos commodos; trata-sc r... loja, com
o sr. Ilessa. (5807 li) S

140(000

r.l.iSooo
qoSooò

I42$000

aojSooo
I32$000

frala-sc á rua de S. Tedro n. 72.
11111 Costa llra«,i „ C. <4028 It)

4 LUGA-Sli um quarto, com ou seni
.Apensão, a mocos do commercio: a
rua dc S. 1'edro 1S7. (5545 E)S

MANCHAS,

5ABDAS,
ESIM.MIAS,

UUGOSIDADES,

I CRAVOS.

VIOltMEliHIDOES, CASCAS.

N0BAINHn e para as W0LESTIftsDA pELL£
S. VmUwm -'• ¦¦ m^^^W utvouio t.i.n .mr irm.M.,c niclVK mT.PRS.U^A6 5EMPR6 O i

SABÃO
ARI5T0LIIÍ0

COJÍIOHÕES,

lltltlTAÇõES,

FIUE1BAS,

FERIDAS.

PERDA DO

DORES,

ECZEMAS,
DARTHROS.

GOLPES,

OABEIiliÒ CONTUSÕES.

OU El MADURAS.

ERYSIPEIiAS.
IXPLAMMVÇOES.I

Dcvcso empregai-, sempre de aecordo tom as iiistrucçõcs que
acompauham fada vidro.

A IiUGA-SE na rua de Silo
•tt-llento 30, S" andar, esqui-
na da Avenida Rio Branco,
grando quarto com ^nensão,
com ou sem mobilia; 2 pes-
soas, 1S0S; casa dc familia.

(S 1024) E

DR. CRISSIUMA F.° — dtspffi'_. iSiaçôc-
opropriodas, trato, cem especialidade, as doenças da urethra, bexi-
g.i, testículos, próstata e rins, utero e ovarioa. Cura radical das
hérnias, estreitamento da urethra. hydroccles e tumores do ventre.
Operações em geral, Cons.; rua Rodrigo Silva, 7, nas terças, quin-
t.is e sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, á rua dos Inválidos 16,
üubiado, ás 10 lioras.

ALÜCA-SHi 
menoi rara pensão c

du preferencia paru uma boa ofíi-
cina de modas, o uraride sobrado, com-
plctainchte reformado da rua ih Ca-
rioca, 34.  (5-n7 E) M

A LUGA-SE tini excelente nuarto,
i\iiiobilado, com ianella, muito are-
iado a moco solteiro, i.a rua Kia-
chuclo 11. 95! preco módico.

A 
LUGAM-SE separados sala de
,'freutc (.' quarto mnbillados, com

011 sem pensão, telephone, serviço, luz
electrica, casa d-, familia; na truaGeneral Câmara 6G, esquina Avenida.

(4321 E) S

A J.UGAiM-Sl. bons cummodos para
____-_moços solteiros, dc 35$ c 40$; na
rua dc S. Pedro n. 145, 1".

(61S1 Ií) J

,4 I.UGA-SE uma boa sala de fren-
-TXtc; Uruguayana 123, sobrado,

(578-' 
E) J

ALUGA-SE 
o Brande 2" andar da

rua da Alfândega n. 91. eom
duas salas, cinco quartos, cozinha,
área. eic. Só para familia. Trata-se
na loja. (5731 li) J

A J.UCA-SE parte de um sobrado-;
Aiiia rua da Carioca n. 11, sobrado.

<5«4- lí) S

4 r.UGA*Sl, um commodo, a moços_*on casal sem filhos; na rua Sete
(le Setembro 07, 1". (sSsjli) lc

A I<Úõ(WlaSB quartos, na T.111 dc
X1.S. .Tose n. 32, 2» andar, com 011
sem pensão, cm casa dc um casalsem filhos, a rapazes. (5855 E) R

* LL(,A.SF_Tior 100$. n casa da ruaXXCcncral Caldwell n. ,8, tendo 2salas. .1 quartos e luz electrica; achave esta na cisa ;io lado. n. Co;lratar.se na rua Marechal Floriano
Peixoto 11. 221. (4421 li) S
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f!!aiii:!ni;!lili,llilíiBiiHII;lliil>B:ii:i!iiBI!_l
I CHA' DF MINAS È
|H (Legitimo Chapéo de Couro) ~

ft Depoiito: Kua dos Ourives 54 __J
mmsmmmmmmtmmm

ALUG.VM-RE 
01 predios novos, |ro-

, prios para faaiilia de tratamento,
a rua dc SuiiV.Anna do Mathcus ns.
51 c 5,1, bonde Lins dc Vasconccllos.
Boca do -Matto. 'J'rata-ss á rua Uru-
Siiy.ma n. 76. As chaves no bote-
ouiia da esquina. (4334 li) J

ALUGA-SE, 
com pensão, cm casa de

família um exeellente c amplo
coiniiioilo, a dois rapazes sérios; rua
Silva Manoel n. 58. (li)

ALUGA-SE 
uma boa sala dc fren-

tc, com mobilia, luz clectrica,
paia um ou <loÍ3 moços do coiun.-..-*
eio; ua rua D. Luiza n. 49. Gloria.

(4161 C) S

ALUGA-SE 
por 162$ a casa da rua

Dezenove de Fevereiro n. 155; as
chaves estão na venda da esquina da
rua Voluntários da Pátria c lrata-,e
ua rua de S. Fedro n. 08.

(5325 G) R

\LUC.A-SE 
uma boa casa, perto do

Ministério da Agricultura c dos
banhos de mar, preço 70$; na rua
Gon.ral i__v_rÍano u. 66; trata-se no
n. 54. (4428 G) J

A LUCAM-SE quartos com
¦-^pensão, corfortaveis, ilosiln
-$ por dia, e uma sal» cont
pensão para 2 cavalheiros ou
casal, 200$ mensaes, luz eis-
ctrica, telephone, etc. Pcnsüo
Familiar. Praça José de Alen-
car 14. Cattete. (R 8060)

ALUGA-SE 
a casa de sobrado, com

exceUcntes conunodlos, á rua d-ü-
Laranjeiras n- 45'i. Chaws no ,i;,S.

(5125 Q) I

ALUGA-SE 
uma lionila casa roi>

uo?, á rua V. Marciana n. 5,
com tres quartos, duas salas, porão,
electricidade. «az, etc. <5?o5 '¦¦) •-

ii 'LUGA-SE a ca_a da rua neu;_-
Xiiiiin Constant n. 143, com wiü
quartos, bauheiio, luz electrica e meiü
commodidades; as chaves estilo 11»
própria casa. (s?^1"!) K

ALUGA-Sf? 
por 88$ uma cisa^ temi

grande quintal; na rua du Latet»
n, 314. (sti-5 Q W

ALUGA-SE 
por 152$ mira casa eni»

quatro, quartos, duas sa_u .
lirando quintal, c outra por un$. ,i"i.
tres quartos, duas ¦__¦ t «mm T«
quintal; na rua do Cattetc 214 e "''-•
Ira Por uj$, cora dois quartos. v>u_;4
salas c firande área « outra por £;\s
c outra por or., tem grande iiiiiiinlj
na rua Dento Lisboa u. 69. (.sitcsc.

(5712 Ç) lt

AI.UGA;SI$ 
espaçoso cjuarto uiouiía-

do, em easa dc família, perto da
praia dos banhos. Rua Dr. Corrêa
Dutra n. 24. (5720 C) R

ALUGA-SE 
uma casa com dein

quartos, duas sala» c mais cominó-
didades, por 85$; na rua Ypiraugii;
n. 3ó». Avenida Mesquita e trata-sa
ua casa n. 35. (S7-'3 G) It

ALUGA-SE 
bom quarto mobilado,

a casal sem filhos ou a Ciivalhel-
ro de tratamento, casa cm centro dc
jardim; na rua das Laranjeiras, 273.

 (Síi- G) J

ALUGA-SE 
por 140$ um esplendido

sobrado, í rua Ruy Barbosa 8;;
chaves 110 a. 48, onde se trata.

 (5391 C) R

ALUGA.SI. uma sala confortável,
_>para descanso, cm casa de senhora

Gloria 102, sob. OS40G) S
pa

só; rua

¦PHS_-y_y_-4^--^y^^unirnRurc __¦¦¦ ¦•«•«¦»-•-_ nUNIFORMES MILITARESCasa Azevedo -âLl-veB
jllUA 

JÜL10 CÉSAR X. 53 _*-. RIO DE JANEIRO
„ Ifabríca uniformes para o Exercito, -Marinha, Policia, Guardan Nacional, clianffcurs e Linhas dc Tiro, Sociedades dc Musica eH Bandeiras, 1 arribem vende a matéria prima para a confecção dos

M mesmo.,. — Telcplione .11 n, Central. r__

ALUGA-Slv excei:c:itc
XV Rosário

-. ._ eseriptorio
com telephone.

LAPA E SANTA THEREZA
ALüGA-SK 

por 40$ mensaes, uhi
bom quarto, próprio para um ea-

vallieiro ou senhora; na rua Joaquim
¦Silva 11. 75. (5J17 !¦') R

ALUGA-SI, 
cm casa dc familia dc

todo respeito, uma boa sala dc
frente, com luz electrica -e limpesa,
cm logar saudável; na rua Monte
Alegre ti. ir, próximo á rua do Uia-
chuclo. (53W 10 II

ALUGA-SE 
esplendido quarto com

, vista para o mar e jardim da Cio-
ria, para moço solteiro; na ladeira
-a Gloria, 37. (5253 f) j
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.liícT.y.o como um padre, como um co níossor. -tias fique sabendo, senhor,
que liada podo impedir um medico de se informar sobre aquillo de que
elle desconfia, de fortificar as suas desconfiança?, de formar uma con-¦vicção, I'ois bem, senhor, ignoro como íoi ferido c em que .irctihistancias,
mas peço-llíe que me dica a verdade.

-- Arinl.i uma vez, senhor que tem com isso?
Se pudesse ler no meu intimo, ficaria assustado com as idéas que

me òccorrciivlf.',
<— !'>'i>or que motivo, por iiiap, ferida que ner.i mesmo parece grave,

porcfTie sinto que vou melhor, por que motivo, repito, esse tom melodra-
matico?

IVn.-a por acaso que fui victima de unia tentativa de assassinato?
-- Talvez.

irVis bem, suppònha...
União, iior que não prevínc a justiça?

Aqú.elU palavra justiça tinha o dom de comnwvcr singularmente D.xJ
8'ticrrc. VerturL-otl-sc. 1'icott silencioso c o seu olhar dirig:a-sc -dc Gerardo'
jiara a roupa manchada de lama e de sangue. 'Calou-se,

—i Isso, senhor, disse elle por fim, é um caso _ só commigo. Soueti s6
o jtii/t do que devo fazer. Sujiponliã que sou victima de uma tentativa d_
issassinato,..

--¦ Ha um criminoso, e é preciso castig-alo.
-- Ainda tiinn vez, nesta questão só eu sou juiz. Sttppoulia que essS

tentativa seja apenas uma vingança. S upponha que se não traia aqui de mu
simples àltcntatlo que tenha o roubo por causa, mas de uma questão pes-
soai entre «lois homens que têm pfíensas reciprocas que vingar. Supponhã,
cm fim, — é note que estou me cansando a f aliar quando ha pouco o sc-
ühor me rcconimciidava silencio, — que divulgar essas offensas reciprb-
cas interessa a honra de uma pessoa, de ttnu mulher, se qttizer. Não com-
preliende então que será preciso, pelo contrario, custe o que custar, que etl
impeça que tal iacto se divulgue, e que o segreda fique para sempre en-
tre esses dois homens, o ferido e o outro?

'Gerar !o olhava com attenção para Daguérre.
Hvidêntenientc, o que elle acabava de dizer era possível... ou pelo)

menos era hábil. Mas seria verdade?
O medico duvidava. Todavia, desejava esclarecer as suas duvidas.
1'or então o que lhe competia fazer era ir-sc- embora.
I'*oi o que fez, sem se esquecer de levar a bala.
¦— Yoit prevenir o ereado particular do sr. Beaufort para que tom*

conia e nada lhe falte. Mandarei de tarde tim enfermeiro.
O enfermeiro hasta. Sinto que vou dormir c não tenho precisão

do creado.
--.- róis sir.',. Entretanto vou recommendnr que não se afaste da copa,

onde supponlio que lia uma campainha electrica que communica com est»
quarto. De maneira que ao primeiro signal...

Obrigado, doutor, o senhor pcnsl cm tudo..,
Voltarei amanhã <le manhã.
Espero que nv; ha de encontrar melhor.
Estou certo disso, sr. Daguérre.

E partiu, recormnendando a João que não se afastasse.
__• Pôde contar commigo, sr. tioutor. disse o creado.
Dagtterre no momento em que o medico fechou a porta, ergueu á c**

Tjeça para o ouvir partir. O rosto, empallidecido pela enorme perda de
sangue, tinha contfudo um tom rosado nas faces como se não tive.tse vivido
e respirado durante todo o tempo que o doutor esteve perto delle; a au-
sencia do medico parecia ter restittiido ao ferido a respiração c a vida.

Quando esteve bem certo de que Gerardo não voltava, levantou-se
lentamente, com diffieuldadc. -"'

Quando se rgtteu, cambaleou, porque a sua fraqueza era exlraordi-
naria. ."¦ tf,

Levou as mãos aos olhos. Teve uma tontura. Eoi obrigado a cslén-
tler-se durante alguns minutos sobre a cama, esperande; que melhorasse.

Depois atravessou o quarto, segurando-se aos moveis e fechou a por-
ta á chave.'Certo agora de não sír incomnvodado, agarrou uma por nma as peças
<le roupa que tinha atirado para um canto e cxaminou-as aos raios <lo
sol poente que penetravam palas janellas.

—> Se encontrassem estes trapos, m,tirmurou elle, como explicaria eu
o estado etn que elles estão? lía pessoas que seriam capazes de descobrir
aqui a lama da floresta dc Halatte. Ha'ainda, este medico do diabo que
viu tudo e que olhou para tudo com uma insistência que me incomniodou
horrivelmente. Mas não coniprehendeü nada. Em todo q caso, tenha com-
prehendido 011 não, esse não dirá nada: o segredo profissional o impede,'fransgredi'1-o seria coisa grave, porque se deshonraria. .Mas. se o trans-
gredisse. se descobrisse a mysleriosa historia desta ferida, teria um meio
para o impedir de fatiar.

Ficou 'por longo tempo pcitsativo, com a cabeça inclinada sobre 9
peito.

— Estranho caso, murmurou elie, Cerardoé meu filho! E estou na,
mãos delle! Poderia deitar-me a perder, se adivinhasse a verdade <lo que
sc passou, mas. quer adivinhe, quer não, ha de calar-se! Vamos ao níais
urgente. O mais urgente é fazer desapparccer tudo quanto possa trair a
minha ferida.

Como se estivesse cm Setembro em que as vezes as noites são fresra;
naquelle logar em1 que a floresta e o O ise produzem muitas vezes nevoeiros
espessos, Daguérre, tinha mandado preparar o fogão.

'Para que este ardesse, claro c alegre, serra sufficinte chegar-lhe um
Ijhosphòro.¦Dentro em pouco a chamtna crep itaxi, subindo pela chaminé ruido*
samente.'Com uma faca de caça rasgou em tiras Iodas as peças dc roupa, c 5
ii.edida que as rasgava mettia-as na chanrma, voltando-as com a ponta da
•pinça para lhes activar a combustão.

Destruiu desta sorte o palletot. o collete, as calças c a camisa. Quan-
to aos sapatos, contentou-se cm lavafcos e depois lançou fora a agtia suja
de lama e <ie sangue.

A roupa branca d.e oue se tinha se rvido para se limpar quando entrou,
suja de nodoàs de sangue, foi queimada egualmente.

Tudo estava acabado. Agora podia apparecer quem quizesse. As man-
chás dos lençóes, com precauções não serriim vistas.

Voltou para a cama. Estava cxliatistó! Fechou os olhos. Era tempo
que sc deitasse, iporquc perdia os sentidos.

O desnytio de Daguérre durou longo tempo. Por fim recuperou os
sentidos,

ALUCAM-SI. 
 «_._.

frente, com c sem mobilia; rua do
J-iachucIü n. 03,

quartos c salas d
obilia; rua __

<54-_ F) M

ALUGA-SE 
a loja da rua Marau-

,, gu.ipc 11. 36, tem boa moradia c
ja tem vitrine; trata-se na mesma.
J-OP-" (535-1 .*) R

* LUf.AM-bl'. cm easa dc familia_*oe tratamento • uma sala e mn
quarto, muito arejados, com luz ele-cinca; aa rua S. Clemente 150.

(5544 G) S

A L-GA-SE) opMma sala ile•^-fronte, mobilada ou não,
com lu/. electrica, em casa de
familia socegada; na rua Vo-
lmitnilos da Pat.ia 420.

(S 4178) G
A LI (i.VSl. jior 43$ cm casa de fa

jtXmilia, 11111 quarto de frente, inobi
lado, com paz c roupa de ciiina. Rua
U. Carlos 1 11, 94. Cattete.

(5184 C) R

\LUGAM-S1.,mento,
— a oesso.u de trata-

 uma maitiii.ica sala e umt.,m quarto, em casa d.- lamila. oro.Mino aos banhos de mar; na rua Bua,--
que de MacgJu n, \6. (5436 Ul J

* LUGA-SIJ por 1.-0$. o predio 332XJkda rua Real Grandeza; tres quar-tos, duas salas. eo.iiili.i, electricidade,
etc; as-cliavcs, por favor no n. 310;tratar, General 1'olj'doro. 27a.

OGor O) R

Nâo comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria 6rana_oTlÍ_õs

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-g.vel-a 1 gramuia "

A I.L(jA-Sív uni sobrado, cora tres
X—quartos, duas salas c todas as com-
modidades, pelo alupiicl de looí; as
cliavcs .;stSo no n. iS na rua Tc-
íropolis n. io. Santa 'flicreza.

(4137 V) S

A LUGA-S15 um quarto, na ave
__.Mcill de

. .... .,-..  .vc.-iida
-.-- ... Sá n. _io, sobrado, não..

lia creanças nem outros inquilinos,' im\yi
(479410 .1 lf'1"1

AMJG.1M-SE casinhas na¦**t.-.oiiJda da Gloria, rua doCatteto 12». As cliavcs na cn-sa 15. Trata-so com PauloPassos & Comp., rua SantaT.iizin n. 202. q

ÀLUG.V-SU 
um bom quarto com lua

electrico, cm casa de familia, ,.
uro casal ou a senhoras; na rua liam-
bina u. uo, Botafogo. Í5741G) J

A LUGAM-SE magníficos apo-•-isentos com ou sem mobília
e comida sã e variada. Preços
módicos. Rua Corroa Dutra
"¦14-. (J 5783) G

ALUlíA-SG 
confortável casn, com

sete dormitórios, salas do jantcn-e visitas, mais dependências, bom
quintal c bondes á porta; na rua" Ce.
neral Polydoro 30S, llotafoso.

<3-r. 
G) I

A LUCAir.SK. com 011 seu, mobilia,•í-a quartos, muito orciados, ro:nI rente "ar;, o .palácio presidencial ouni, otit.-j. menor, com muita luamuito ar c bonita vista', para casaçsou pessoas de tratamento, cm casa Ja
pequena lamiba; rua do Cattete n-,sobrado; (u:6 Q) S

A[.UÜ\.S1Í, 
em casa de fnmilia uru

_ bom í.ommodo mobilado com pen.sno baiilios quentes c frios ; perto doabanlios de mar. a casal ou pessoa do
tratamento; praia do Russel 1C0,

 (44.-4 0) 3
A LUtíA-SU um bom arm.-re.n e «HALbrado, por contrato, tem grandofoRao, |>ara casa de pctis.iucirás au!restaurante: na rua de S. lVlro ,19c;

trata-se com Ferreira Cabral, á ruaAcre no, onde estão is chaves,
(52,-9 C) J

A LUOA-SR á rua do Cattete :7(-',Xlteleplione joo3, perto dos banhosuc mar, boas salas de frente, lindou
quarlos na chácara, preços bem re.íluziJos, tudo rafcirnv.ulo, dom todoo conforto, só a familia e cavalheirareseiiavcl: b.nglish Hotel, tratamento
de primeira urdem. (4j^, rj) 3

Leme Copacabana e Lebíoi
ALUGA-SU 

um confortável predio,a rua de Santa Clara n. 148; tm.ia-se no n. 150, esquina dos Tonoleiros. (-,I(i;I _\_ a
A LUGA.SE o predio n. 57•í^da rua Ipanema; trata-so«o 11. 65. (j 4920) H
ALUi.

iXc.Ti.l,
'A-Slv ou vende-se unia boa

. com varanda ao lado; iia\mtc de Novembro n. 59.
'moí II) Jf

A LIjÇA-SI, perto dos baiihss d*-eximir, uma casa coinptctnmenlo
bilaila, para pequenaijoulart n. 6a.

família,
(5717

» rui
II) V

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALI.CAM-St. por preco barato, bcncasas com dois quartos. d;i.i3 ta-íis ç lio.ni: iimiitol. Informa.se na ruatardoso Marinho 11. 7, eseriptorio..'rara lormora. C5J13 1) f

casa dc familia. lilllllllIliMiail
CHA' DE MINAS

Ifllll
t_sI

AíLUGAM-Slí por preçi bsrafo,Ai.i10.1s casas, com tres quarto», rt-iassalas e bom quintal. Informii-so -rua Cardoso Marinho 11. 7, escripto-rio. Praia Formosa. (32:3 i) T

I.UGA-Sf, para negocio limpo, a j ¦ (Legitimo Chapéo de Couro) 1¦loja inteiramente nova, da avenida p Depositor Rua dosiO_-i.es1 
°t 

1¦ilIílilB'"-1Mcm dc Sá n. 345, esquina da rua
-.•rei Caneca; ponto <ie grande íu*
turo. (492; 10 R

ALUGA-SR para familia de trata-
-CXniciito o erandç c confortável i°
andar do predio inteiramente novo d.i
avenida Mem de Sá n. .149, tendo
7 bons quartos, duas grandes saV.s c
mais dependências. (.19JoF)R

ALUGA-SE 
o espaçoso armazém da

rua da Lapa 11. 47, a chave está
no sobrado e traia-se na rua Acre, 36.

ALUGAM-SE 
bons quarto» a rao-

ços, com bons banheiros, elevador
ç creados, no bello palacete Bragança,
á rua Maranguape n. 9. largo da
L-Pa. U.l-4 1') J

AJ.U-JA-SR 
uni commodo, a soltei-

ros ou casal; na rua Cassiano 47.Gloria.  (579- F) S

ALUGA-SEtO, O CO! . 
vessa _o Torrei 13; trat. RiaeTuie.q.

 familia íe tratamen-
;onfort..vel predio da tra-

ij.
,(57«l T) J

¦!!l'lll!ilHI!B!iMii!illlli;ill
ALUGA-SE a casa da ma-^Silva n. 25, a família dctratamento, com (5 salas, 5

quartos o mais rommo.li.la-des. Trata-se nesta redacçãocom o sr. Ouarto Pcliv.
A í,Ui_A.\í-SE casas eom boas accom-

^.moilaçocs, a travessa Pepe c ruada Passagem; as chaves com o sr.Ricardo, na mesma. Aluguel, io^$.
(SIM GJ .1

ALUGA-SE 
uma boa alcova, rm ca.

sa fie família, a moço solteiro; in-forma-se na rua Commcndador I.rv
narJo 11. 40, próximo ,no Cifs .11
Porto. (53., p j

uma casa, pintaAi.ua.-si.forra ia de novo, com (.rende quin.tal e porão habitavel, na rua I_mcii
n. 6$, Morro do Pinto; trata-sc na
mesma, dc meio-dia ú i hora.

(5069 I) M

AI,UGA*SE 
para necdc.o, a boa loja

n. 201. da rua ile Saiüo (.'bristo
dos Milagres, já coa. armações e có-
Pa ou p.-.ta um bom botequim 0:1 ten-
dinlia. Trata-se á rua ile S. Pedro
n. 24G. .49=5 I) R

A LUGA-Sli i nra General Scvcria-¦fino n. ioo, boas casas, a «0$, com
Rramles accommodaçõcs; inform.v.c
na mesma rua io8. (4939G) R

A LUGAM-SE maenificos commodos,
-rVí. cavaleiro., c moços do commer-
cio, na confortável avenida Commer-
cio, na rua Christovão Colombo n. 3§,
pro».i:.io ao largo do Mr.chado; traia-
se com « encarregado, a qualquer
hom, U4t«G) I

AfLUGA-SE 
r*ira negocii o preii»

da rua Visconde de Itauna n. 147
com (immenso terreno nn> fundo?, ou-
dc pôde ter montada uma Rrandc *a-
briea ou_ um elegante cincr.-.a. poiüo por.lo t; de primeira o.-Jrm, é "._>
mo na praça Onze de lunho.

(4950 D R

irUV.A.SE „ m, ,!a .¦.„ c.nhit
jCXBarbosa 33 . (Saude). eomr.ictan-.en-
te nova, própria paia moradia; proç»de oceasião; para ver. ..ias 1.1 ás 14
riorr.s; .rata.s. na rua Unitriiayaüa 17*.

(5650 -) _5|

jggmmÈBjsn^^

&

,tm..j j. ..- ¦ '.;-.-_Jr'-^_!«~-'^»«8~-1_-__aigt,^--

MUTILADO J



-v---: iijji.ljl »'»j»jji>j:"iT'vi~i"iT»jorTrj»TinrrT«»»»riTT*jTtT^ ¦-*w.|,'i*wfji«»g!«BilW'-^,Pf****»^**iw^CSrT^^ ^ê_m_______MtjS'•'?..'_¦¦';..'¦;.'

•p-flPSI*! ' CORREIO iijfflfefe&iv-TerçaSp- i . j««^»aa^faa^is • - ! " IISS * •• •¦ A
«M«»»»»»»i»»i»i»»»»»iJ'»»»»»jjBH^B5gSSy^^r^l>^^ffr ¦ .«« . ,".¦'. . ¦¦ i ¦ >¦¦ -T V ¦ .. ¦« ¦ ã^fcj'*.

__ui\í," MMHLU. üDãT QAffn
MÊMMM Mmiâmr Du Qua!tiuer corrimento da urothra, cura radical

rA?}^- ktmwí^
ra, 31 dc Outubro de 1916

MARCA REGISTRADA

Miguel bratíá, especialista cri ex-
tracçáo de catlo» e uunas encravadas,

«m 4 dias! Com a maravilhosa ittjecção seccativa - **-. ««.. 
g^g^j^

í ca^ítt/M "404". Quando tudo falhar, este cx- ¦ <je chamados a domicilio. Teleph.
traordinarit» preparado sempre triumphará. 01 Norte 3659. ¦_

unico allivio da mocidade! E.^crimentaé e-vereis o effeito assombroso! Nao lia gonorrhéa que a LUGA.se. ¦ cm casa de familia,iiiiit.u o... __ ___..,.  .. -.0 xXiuna cala. complctamsnter iudcpen-
dente, a um cenho" ou senhora de todo
o respeito; rua* General Silva Tcllcs
17. Andarahy! quem r.So csUvcr ues.
tas condições nio ce apresente.

(527a L) J

.resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua l' de Março, I4*i8

c nas principaes pharmacias c drogarias desta cidade e de todo o Brasil.

•íi-run» Soma Barros; as cha-; 4 II UGA-SE a casa da: rna Coinmcn-
JrJLdaJor Leonardo n. 53, com duas
ti.-ilas, dois quartos, cozinha, chuveiro,
¦e área; as chave» estão na rua da
Saúde n. 163, onde se trata.

(-45,50 I) S

ALUGAM-SE 
boas casinhas, a 7S$.

85$ e 90$ assobradadas, pintadas.c
.forrados de novo bondes de 100 reis.
i.roprias para familia! na rua Frei
Hitneca 212! trata-se na avenida Sal-
vador de Si H4- (4435 I.) *

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de flomíim 791 com ? quartos e
bom porão; chaves no acougue, c ira-
ta-sc >na rua Moura Brito 19.

(3221 K) J

ALUGA-SE o confoitauilissl-
-fi-ino predio da run Santo
Henrique 118, próximo ú
praça Saenz Pcfia. (R5684)K

A LUGAM.S1*.. por 172$ cada ura,
.i"Vos~ espaçosos prédios da rua Con-
sirtliqüò Pereira Franco ns. 46. 48 e
32 (primc.ro e scitundo andares), com
minlro bons quartii, dua» salas e
dependência», illumlnado- a luz cie-
.-nica; trata-se na rua da Alfândega
ti, S(i sobrado; as chaves _ estão 110
„. 36. (l?!-.*! D J

' A LUGA-SE a um senhor de rçspci-
XVto, um grande quarto com jancl-
Ja electricidade, por 4S$. em casa de
um casal; 'na rua Visconde de Itauna
tn. • 46^ (56iU D }

A 
LUCA-SE o orcilio da rua Sara
n. di). Praia Formosa; trala-sc na

rua Jorge Rudge S3. casa .1.
<S7flt» I) R

ALUGA-SE 
por 303$ o predio á rua

Salgado Zenha n. 27! chaves no
armazém próximo e trata-sé na Comp.
«lie Administração iGarautida, á rua
da Quitanda 68. (4421K) R

ALUGA-SE 
por 120$ tuna easa to-

da reformada, n.t travessa do Cruz
n. 8 (Haddock Lobo); as'chaves 110
n. 10. (3970 K) J

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

„., T-nxuMinima. 1 A LUGA.SE o predio n. 67 da rua
ves COin O sr. La*nmjelraB, xxl'.-iraliyua, em S. Christpyão com
trata-so fi rua do Hospício Ul» boas accommodações para familia; as
„„h„„,i„ (J 4439 li chaves no n. 69 da mesma rua. c-lrasobrado. ¦.¦» ¦**<-» " (asc lm Mütüalidade Vitalícia, rui

Theophilo Ottoni 11. si; preço módico.
(=259 L) M

llllliff
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MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 — Quitanda — 72
— A. PINTO & C. —¦

ALUGA-SIÍ 
a casa da rua Tcrcira

Nunes n. 216, com boas accom-
modações para pequena família. Alu-
«uel módico; ai chaves estao no 214,
onde se informa, por favor. (4isoL)9

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

| A LUGA-SE. na rua Dr. Cosia Fcr-
XXraz n. .o, a casinha .n. III. coin 2
quartos, a «ala», electricidade; as cha.
ves eslão no n. I. (S"4.t J) B1

ALUGAM.SE 
a» casas da rua Con-

çalves n. 10, Catumby. « m» ua
Saitde n. 171! trata-se a rua Haildoçl:
j.nbo n. 67. (1424 J) M

ALUGA-SE 
a boa casa d» rua Fa-

ria 11. «8, Estacio de Sa, nor 172Í
« trata-so na rua Christovão Colombo
11. nu, sobrado, Cattete; as chaves
11a própria casa. (5+'4 St 1

ALUGA.SE o projio da rua Paula•**e Silva n. 17, muito comuiodo,
para familia; está em cintura; pro-ximo ao larao da Cancella. (S5J7L)S

A 
ILUGA-SE a casa da ru» tle San-
.tn Alexandrina n. 169, com qua-

,lro quarto» e maij dependências: rt
,icbava está na n. 137- (.WüJ) I

ALUGA-SE 
uma boa casa com tres

ijuartos, uma sala c cozinlia,. por
50$.! trata-Be na rua de S. Cario.

.11. 102, Eslaclo de Sa. (SjBy ]) R

! A iLUG.\M-SE doi» commodos n um
.Acasal sem filio» 011.a moços do
rniiuiicreio; na rua Aristides Lobo 11.
¦uU, sobrado. (5.1.-17 J) K

A 
LUGA-SE o predio da rua Rufiuo
de Almeida 11. 56; a» chave» no

54 c trata-se na rua da Quitanda, 139.
(549!) D S

AI.UGA-SE 
a casa da rua Senador

Alencar n. 45, próximo ao Campo
de S. Christovão, com tre» quartosc quintal. (5379 L) R

ALUGA-SE 
uma exccllente casa bem

arejada, com accommodações para
familia, arca, luz eiectrica, dois quin-
taes e preço razoável. Rua dc S. Luiz
Gonzaga n. 34». Trata-se no n. 34*b
loja. (3520 D S

ALUGA-SIÍ 
o nredio da rua Major

lfonsr.ca n. 23. nuuto dos bondes
S, Januário; as chaves estão no n. 21;
trata-se ua rua do Rosário 08. casa
Coutinho. (5750 I,)J

ALUGA 
SE, cm casa de familia, a

uma senhora só, nue trabalhe fti-
ra, up bom quarto, coju instaUação
eiectrica; preço 40$; rua Paraná 37,
S. Chrisitivã». (5745 L) J

ALUGA 
SE, por 80$ uma casa uo.

va, com a quartos 2 salas, instai
lação chclrica c quintal; na rua Er-
nesto de Souza 76. Andarahy; a» cha.
ves estão no 11. 72. (5226 D í

ALUGA-SE 
a casa da rua de Sao

Christcvão n. 4*r bonde de 100
reis com cinco quartos c mais de-
pendência», luz eiectrica, pintada c
forrada de novo; chave» no 11. 445!
para tratar, na rua do Hospicio 04 •

(4438 L) i

ALUGA-SE 
por 75$ uma casa cora

dois quartos, dua» salas, installa-
ção eiectrica, etc, etc.; na rua Con-
Í!ieiro Thomaz Coelho n. 68-1V; tra-
ta-so no n. 72, Aldeia Campism.

(4173 L) S

Cura raJicalmfinto a queda do cabello, deslroc
a caspa; evita o nmbranqufcimonto e faz nascer
novos cabellos — VI Mi O 1804)0.

Vondf-se. nas Perlunnrias o Drogarias. —
Em Sfto Paulo: Casa Lebre, c Baruel & G.

A LUGA-Sli cm casa de família
-Asem outro inquilino um espaçoso
quarto, com 1 iancllas pura a rua C
Im eiectrica: na travessa Rio- Com-
r.'do 14 esquina 't Haddock Leio,
sobrado. (W) I» J

A LUGA-Sli uma boa casinha, den.
.rt-lro tle uma chatara, ocm quarto,
.-.ala de jantar, cozinha, com iigiia
nascente; na trav:.-sa do Navarro n.
n-, antigo; inform-çõeo na mesma tra-
vi-ssii n. 81. venda, por favor.

ALUGA.SE 
uma casinha com. sala,

quarto e cozinha, na rua balletc
iii 2íj; oara informaefes, na voiida.

(270 J) a

ALUGA-SE 
a familia n boa casa. 30

dn rua Contra-Almirante IttilltisU
tias Neves, antiita rua d» Luz, proxi-
1110 i avenida Rio Comprido.

(49.11 J)' R

ALUGA-SE. 
por„2ooS.

rua

A 
LUGAM-SE casas a 100$; 130$ c
140$, a pequenas famílias; dc tra*

lamento, na rua D, Zulmira 112; iii-
foraia-sc na mesma rua .34, armazem..

(4162 D S

ALUGA-SE 
por 100S mensaes, n

pequena famiia de tratamento,
uma boa casa com diins salas, . dois
quartos, cozinha, serviço sanitário,
área, á rua Retiro da Guanabara 4?,
Villa Alice. (4161 D S

ALUGA-SIÍ 
o predio á rua São

Christovão n. 155. com 5 quar-
tos, 2 salas c mais dependências, na
praça da llamlcira. está abi:rto.

(.1122 L) J

ALUGA-SIÍ. 
por 90$. uma boi casa.

á nu Amélia n. 52-A. com luz
clcctrica c logar. salubre; trata-se na
casa dos fundos. (1701 L) R

AHIGaM.SK. 
á tua S Francisco

Xaviur 635. boas casas, coin 3 e
2 quartos, 2 salas, cozinha, nuintal e
installaçãi, por 75$ c 05f. (s6ij6l,)R

GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO !
Tende» algum d.esfio quei apezar

de vosso esforço' não conseguis
realizar? Sois infeliz, cm vossa fa-
«nilia, ou em commercio? Preci-
saes descobrir alguma coisa quevos prcoecupa? Fazer voltar paravossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de
bebida, jogo, sensualismo ou algu-
ma moléstia? Destruir algum rna-
leficio? Recuperar algum ohjccto
que vos tenham roubado? .Alcan-
çar bom emprego ou negocio? Fa-'
zer casamento vantajoso? Revigo-
rar a potência?'Alimentar a vista
ou memória? Adivinhar números
da sorle? Attrair abundância de
dinheiro? limpregae os ACCUMU-
LADORES MEN-TAES NUME-
ROS S e 6. Nada lem- de feitiça-
na ou contrario-'&',religião, li'
uma descoberta da influencia oc-
culta da -própria votjudc, para dar
ao magnetismo da vontade ¦ o po-
tencial realizador, tal como o au-
xiMo da limeta em relação á vista,
ou como o phonographo que fala
por causa da vóz que nelle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Accuinuladorcs.

Todo o dinheiro que sc gasta
com os accumulador;$ recupera-se
logo cam grande lucro'! Numerosos
atteslados favoráveis; estão nos
nossos 30 magazines.; Sempre de-
ram resultado e são por nós ven-
didos desde ha quinze ánnos! Con-
tra factos • não ha í argumentos!
Um Accumulador sozinho dá rc-

A LUGA-Sli por 100S. o nredio asso-
XVbradaJo da rua Chaves Faria s.
39; Cancella; bons commodos. luz ele-
ctrica, jardim o quiutaL (1603 L) R

ALUGA-SE, 
por 112$. bom nredio,

que rende 132$, cm local muilo
saudável; trai perto muitas commodi-
dades além -dos bondes do Jockey.
c AlcRria; rua Bemfica n. 29; chaves
no 31, (io lado; trata-se no- Collegio
llelios. rua Souza Franco 14.1. V.
Isabel. (168.1 LJ R

A LUGA.SE esplendida casa com 2
¦A-valas 2 auartos. cozinlia quintal o
jardim ao lado. i rua Souza Franco
ii, 123. (SIÍ71 L) R

ALUGA 
SE a grande casa da rua

Dr. ferreira de Araujo 11. 23, por
112$,. com 4 quartos, 2 salas c mais
dependências; as chaves no 9. 24. bon.
tlcs de S. Januário; trata.se na rua
S. Luiz Gonzaga n. 108. (5320L) J

ALUGA-SE, 
por IÚ2$ mensaes a

casa 725 da rua Barão do Mes-
quita: enaves na nadaria próxima á
rua Leopoldo 19, c trata-se á rua da
Alfândega 98, com o br, Maia; tele-
uliono 1870, norte. (5332 L) R

CATARRHO DOS
«Jura ratiiila c nn o

PIITOISAL M/% 1NHO
Kua 7 du Setembro, 1*~*6

ALUGA-SE 
o predio da rua Luiz

Barbosa lio. V. Isabel; 2 salas, 2
quartos c mais dependências; preço

00S; chave na venda dc osiiuiiia.
(S47Q I.) J

A LUGA.SE. para urande familia. a
iXcas.i. cm centro ilo iardim, a rua

ALUGAM-SK 
bon» auartos c salas,

com electricidade na nraia do Ca-
iu' 11. 9S. com o sr. Coelho.

(5355 L) R

.\ LUGA-SE um bom predio asso-
i'5Vhrailado. novo, com entrada no
lado. 2 salas. 3 auartos espaçosos;
cozinha ¦ banheiro, oorão, electricidade
c icrrcno, por 101$; na rua S. I.inz
Gonzaga 557! chaves 110 3f. casa VI.

(53513 L) R

A LUGA-SE o niá*;nifjco predio da
XXrua General Giiríão. n. 149. com
bondes á poria, situado cm local cie-
vado. completamente isolado perto dos
banhos -de mar, tendo duas grandes
salas, cinco espaçosos quartos banhei-
ro do anua quente c fria e dcncndcii;
cias. illiuninatlo a luz clcctrica. Foi
recentemente reformado: a chave esta
na Coinsanhia Edificadora á rua Ge-
neral Gurião 11. 4. onde se trata.

(toCa li) J

sullado: mas os dois (ns. 5 eíj>)i
quando estão reunidos cm poder
da incsma pessoa, servem lambem
oara hypnotizar ou niagnetizar,
curar so com a mão ou em dis-
tancia, emfim. são muito mais ef-
íicazes para qualquer fim. "KS;

ÇO DE «CADA U.M, 33*000. E'
o melhor talisman. Attráe sem ser
iman t

Se não puderdes comprar já os
Accumuladores, comprae o Hypno-
tismo Afortiinante, com o qual
ohtereis muitas coisas, e que custa
apenas io$ooo, Federação Thcozo-
fica, 5$ooo,

Os pedidos de fora devem ser
enviados com as importâncias em
vale postal ou carta dc vapor rj-
gistrada a — LAWRENCE & Ç,
rua da Asscmbléa 11. 45. Rio de
Janeiro. Dá-se grátis o Magasme
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMULA-
DORES MENTAES são marca re-
gistrada e privilegio da nossa casa,
e que nada têm de parecido çomos intitulados radiadores, pedras
de ceva, um pedacinho de ferro
imantado sem valor, ou mcdallu-
nhas, visto que sem serem iman,
nem aço, ferro ou corpo magueti-
zavcl, podem, entretanto, fazer
mover cm distancia a agulha dc
unia bússola. O simples uso dos
ACCUMULADORES torna desne-
cessarios os trabalhos de teitiçaria
ou cartomancia. (A 1S0

' 
Que esteve ¦ atacado por uma

forta «tuberciiose c «de extrema
gravidade, ofürewe-se ipara vmidt-
car gratuitamente a todos jiue
soffrem dc enfermidades respira-
tonas, assim como tosses, liron-
chites, tosse, convulsa, asthma, tu-
berculose, pneiunonia, etc, um re-
médio que o curou comptetanten-
te. Esta indicação para o bem da
humanidade, é consetiuencia de
tun voto. Dirigir-se por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, 1682.  .

ViEXREM-SE 
terreno» á 50 reis o

metro quadrado em Rrr.ndcs arcas,
próprios para sitio, chácaras e carnn-
zaes com água para irriqação, su-
burbios desta capital, servidos ppr 3
estradas dc ferro; informações íi rua
General Câmara, 296. (4442J) «

VEJCDEM-Slí 
desde 3 centos, nos

suburbios.v diversos prédios novos,
para renda c moradia; trata-se *\.t'-iJ
General Camarn,_296j (4-l-13_J!>_ -^.

ViKNDE-SE 
um bello chalet para

pequena fomilia, qiusi «ovo, bom
terreno arhorisado, com luz clcctrica,
próximo aos bonds c trens, rua uo»
Cardosos u. 77; -tratar na rua do Ro-
Sírio 11. 114, com Oscjr. (,:'tH) «
¦"«r-KNTOí-SE l>or 12 contos o pre-

¦ T dio moderno, na rua Leopoldo
n. 12, no Andarahyi Trata-se na rua
d» Hospicio 198. (J 4U-3) lN

ALUGA-SE 
nor 200?'

predio i rua de 3.
loja tio

Christovão,
197; choves no Boulevard de São
Christovão, 86; Irata-se 'na Comp. dc
¦Administração Glirantida. Quitanda
u. CS. (4420 L- R

ALUGA-SE 
uma tosa i rua Costa

Lobo 103! 3 quartos. 2 salas, ele-
ctricidade: aliicucl QfS; trata-se rua
Jocucy-Ctub 105. . (41S0 D R

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xcurastlicnla,
llspcrmiitoiilitni.

Oura certa, radical o rápida
Clinica clectro-niedica, espe-.
ciai do
Dr. Caetano Jfovine

das Faculdades de Medicina
de Nanoles e P.lo de Janeiro.
Das g ás 11 c das 2 ás 5.

Largo dn Carioca u. 10
sob-ado

ALUG.i-SIJ 
a boa casa da rua Con-

scllicuo Ferraz n. 30 . com todas as
commodidadcs; chaves uo armazem
Dias, rua Cabuçu' 49-A. (s.wMjR

ALUGAM.SE 
a boas casas, novas,

por P5S e 70$. com 2 quartos. 2
salas, terraço lavatorio. coüinhil, VV.
C. com chuveiro, bom quintal, etc;
cada casa'tem 2 entradas indeoenden-
tes; á rua Silva Rcro n. 13. Riaçhuc-
lo. junto aos bondes linha Cãscadura.

 (4010 M) S

A LUGA-SE por 70$000 boa
¦í*-casa, na rna Carolina 51,
casa X, estação do Rocha.

(J 5228) M

ALUGV-SE 
o predio novo. da, rua

Coiiocisa Relinonte 102-B hnge-
nho Novii 3 auartos, 2 salas c.mais
dependências elecricidado quintal,
jardim tia frente; chaves na mesma
rua 105; trata.se rua. 13 dc Maio 42,
armazcai ciji frento ao I.vrico.

(4420 M) S

ViENDFjM-SE 
por ," f0»'°|;*.„ °,3

predios tia rua Marechal Btttcli-
court, hoje Souza c Lima ns. 74 e
70 A, Riachuelo; trata-se <ia rua do
Hospício, 198. (J 41.1.'.) »N_

VESDE-9E. 
por 9 contos o predio

da rua Paula Mattos 4». Dcfto da
rua Frei Caneca: Trata-se na rua
Buenos Aires, 19S. (J 4'3-3) «

VENDE-SE 
por 8:000$. cm Todos

09 Santos, uma boa casa com pc-
rão habitavel, com quatro comparti-
mentos cm cima e quatro no porão,
cozinha c mais dependência», uni bar-
ração nos fundos e bom terreno, io-
«ar saudável e próximo de bonde;
informações coií Costa, r. b. losç
ní 4. ourives. (R 4945) N

VINHO
jodo-phosphafado

de Werneck
Poderoso medicamoulo no tratamento da

Tuberculose,
Escrophttlose,

jXeiirastlierijUt
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
E' diariamente prescripto pelos Srs, clitiicns nos

casosdo rachitismo, lymiihatisuio, anemhi e
depauperamento geral dc qualquer origem: as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

m

¦ ¦¦•;-:;

1

VEXn*E-SE 
por oilo contos, bom

predio, construído cm centro de
terreno, com tres quartos, duas salas,
eozinüai banheiro, .grande quintal,
etc; na rua Honorio u. 277, La*
cliamby, Meyer; ti\ita-;e no n. 289..

(5ÍC5 M) J

flTlENDE-SE um bom piano, perfeu
» to, francez, garantido, d rua dc

S. Leopoldo 11. »6ã. •Cidade Nova.
(5606 O) J

VE'NüE-SE 
uma typograp.bia, cm

muilo bom estado-, para ver c tra-
tar i rua da lianca Velha n. 2ii3
(Jacarepagua). (5010 M) J

TOSSE
Tome PEITOKAjL MA-

KIMIO
Kua 7 de Setembro 130

\n;NDEM.S15 
llicrniomelro», de su-

perior precisão, -jiara febre; desde
5$ para cima; rua da Asscmbléa 5*»,
casa Rocha. (4172 ti) b

VENDE-SE 
uma mobilia -para

beires por preço módico; na
Anna díarbosa 11. 28, iMcyer;

bar-
a rua

(R 47*03) O

\r-|-:.\'l)tíM-Slí 
legitini

Fox-territ-r, com racn
:uos cachorroí
nos de 5 mc»

zes tle idade, á rua 24'de Maio n.
371, Riachuelo. (5JI9 RJ O
"tTilíXDlí-SE uma quitanda, ua rua- t Haddock Lobo 111. 124; trata-se na
mesma casa. (sai; J) O

\M:N'DEiM-SE 
linijos enxerto» de

laranjeira» de wtlas as qur.lidsa»
a i$joo, o íié, c oulras arvores íru-
tifera*, poi prt-(;,i muita barato; n-i
tua Salvador Pires. 40, estação da
Todos os Sant03. (53913 J) U

ALUGA 
SE a casa moderna tia rua

Francisco Manoel 11. 61 com
duas sa!a3. dois quartos, cozinha, ba-
nheiro c dependências jardim na
frento c grande quintal gaz c clectrl-
cidade, a um minuto do bonde e da
estação 'o Sampaio; trata-se no 50.
até no meio-dia. (1223 M) J

ÁLUGA-.SE 
uma casa com. tres

quarto-, duas salas electrieidatte!
na rifa Conselheiro lobin 46 luige-
nho Novo; as chaves 11a tnesma..

^^ENDE-SE 
á r. Visconde Silva,

' largo dos Leões. 1 terreno; de
10X34 e outro dc 8X29; trata-se a. r.
Hospício 198. (5194 N) J

VENDE-SE 
á r. Voluntários, _ 1

terreno de 14X30, largo dos Leoçs
informa-sc c trata-se r. Hospício, 19».

(5095 N) J

VIÍNDEiSE 
ã r. Visconde (le Ça-

ravcllaa, 1 terreno dc .14NS.1; "i-
forma-se e trata-se r. -Howni-lo. 108.

(5"v5 èi) J

ALUGA-SE o predio da rua
A LUGA SE. por 182$ o cmikrtavel _t\úa Bclln vist„ 115i E„.

S7 eom"'nuatronboii9'auartos.'diiai sul genho Novo, com 4 quartos
Ias e dcocndenciiis. tierto dos.banhos fluas salas, cozinha, grande
frcadoral fruf &£S fGurião^ I «l»»""». electricidade. etc. Pa-
onde estão as chavea. (;-:6i li) J

» LUGA-SE por ti;S o nredio 1.1.
ir\.da ladeira de S. Tamiario. .lltunii-

ra ver o tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
132$000. (S 3129)M

predio
liarão' lie Sertorlo 28; chaves

rua 
' 

liarão de ItapaRipç .M3! .<rata.se
mu Caniiranliia de Administração Ga.
T.nitiila. Quitanda 68^.  (4431 JI K

ALUGAM-SE 
os sobrados ns. 183

o 189, á avenida Salvador de oa,
.¦ii-iimclanrcntc limpos, com duas sa-
Ia»,' uuairo quartos, copa, banlteira
.-.-iiall.Tla, tanque, terraço c dms
\V C.i chaves no 11. "79 da mes-
111.1' Rvcnido (pliannacia). T

(54!,1 .'« 1

A LUGA-SE o predio da rua Santa
XVAlc.taiiiIriiia n. 2011 (ladeira «o
Martins XI) com., niiatro quartos,

¦' ires salas copa cozinlia, despensa,
1 installações eiectrica e o traz! çollo-

cudò em t entro de terreno i-lniilatlJ-tio
arvores frutiScras; 'em local elevado

• ,- iiait'lavi-1; aluguel' módico- Irolír-SC
il. 181. onde eslão as chaves.

(4-147 J) J

ALIKiA-SE 
a casa da rua Conde

de Haepeiidy 11. 84; as chaves cs-
lão no 11. 10. onde sc trata. (4425DJ

A LUGA-SE a casa n. I da Villa
¦ii.,,,... .. ..... /iLMinii, á rua liarroso 11. 67. com

Senador' Alencar 76: trata-se' no 85.boas accommodações,ujiara família re-
<!.-, mesma rua. (sj8iL)R Ralar; as chaves -estai) 110 n. 73 c

- trata-se na- rua da Alfândega 11..122.

Avard 28 dc Sotcmbro n 333. novo,
com quatro quartos, duas salas . e
mais dependências nrecisas. com quin-
tal; as chaves estão na loja.

(53S0 L) R

i-se
Prcço„-'iio$. (S012 D.R

ALUGA-SE 
a boa casinha da rua

Clara de Darros 11. 20; as cliavcts
estão no n. 22; trata-se n rua Mariz
e Barros ti. 2S7. (3435 L) J

no

A1.b'CA-SE o predio da rua.de Suo
ixClaitdiõ n. 23. pnra família, com
¦1 quartos; 2 salas, cu;ia, cozinha, po-
não, quintal; arvores frutíferas; as
chaves ua rua Maria José 4;, b.stvuM..

U3J'1 _____

ALUGAM-SE. 
cm casa de família,

unia -ala (lc frenle e mmrtos; para
casal sem filhos 011 rapazes solteiros.
Vidos com janellas; na rua de S.Lur
11. 21 (lirücio de Sa)

Neurasthenia — Exéotamento nervoso
Falta dc memorlti, pliospliaturia, eonvalescencias das 111a-
lestias, enram.se com o uso d o HEMATOGENOL, do Alfrc
tio de Cnrvnlho. El cvtrnordl nnrlo o seu consumo e os
nttestndor, expontâneos dos qne tem feito uso. A yendn
em todas as pl.armacias do Kio o dos Estados. -- Dono-,
sitarlos : Alfredo de Carvalho & C.—R. 1° de Março IO...

A LUGA-SE o predio da rua T-.spe-
rt rança 11. 6. com 2 salas. 4 qprios,
banheira, água quente e porão habita-
vol; trata-se lia rua Abílio 11 09 Suo
tamiario. (VJ32 I.) o

A LUG \-SE boa casa assobradada.
Ãcom 4 quartos 2 boas salas oorao,
crntldé torretio arborizado c todas as
coniniodi-liides por 112S; as chaves a
rua Chaves Faria 72. armazem Cancçl-
Ia S. Christovão. (4911 L) .*)

NICTHEROY
ALUGA-SE 

para banhistas uina
casa com 8 quartos, lelcphonc, luz

clcctrica, banheiro, na loga; mais
bello do lirasil. Alug.i-so mediante
contrato; trata-se no Sacco ds Suo
Francisco, cm Nictheroy. (6.303! ) U

ALUGA-SE 
um exccllente negocio,...

SuificJs 
'^^"'tos^os-isSahs ALUGA-SK 01. vende-se. a casa da XXprcdlo para armarinno ou .cria.

e «Tiúdc «tinta e tk-nciidnnciiisj ii Ama Ur. Manoel Victorino ti. 320, gens, com accoinniod.iiçues para fant-
chave esta „i ,, 17 c Irata-se lã rua Piedade; ns chaves estão no 11. 31S; lia. cm frente ao jardim do loga.
d Alfândega 1. 86 sobrado. Irata-se na rua Carvalho d.e S. 52 Tratar no Armazém Leal. RuaPrç.M 

(,764 L) Cattetc. (5í«3(i G) sidente 1'cdrcira, 193. (S/Oü O R

\>"ENDEM.SE na "Villn Pavu-
V na" excellcntcs lotes do ter-

renos om pequenas prestações
do 5$ em demite. Os srs. pre
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
«io d'Ouro o procurar cm
frento á estação dn Puvunu o
escriptorio da Companhia Pre-
dial. Prospcctos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dega n. 28. N

VI5.VDIÍ-SH 
em Villa Isabel |-ara

renda ou moradia, uma casa por
.11(150$, tem dois quartos, duas salas,
não lem quintal, mas tem «ntrada in-
dependente, com ária; não precisa de
obra; trata-se directamente com Mar-
tins, á rua Correia dc Oliveira 6.
Villa Isabel. (5669 N) R

\TilvN'DE-S:E uma sala dc jantar con
V 17 peças; para ver c tratar na

travessa S. Salvador n. 61, ou ITad-
dock Lobo n. 417. (s4o7 J) X

XfiEXDE-SE um -par de jarras (gran.
» des), de crystal lavrado e gunrnt-

çíies douriidas; «a rua de S. Fran-
cisco Xavier n. 451. (54211 J) Jí

A LUGA-SE o niaunifico sobrado da
Ü.rua liarão dç Bom Retiro 11. 314.
para neiuciiá familia de tratamento;
lem dois quartos. (Idas salas,.luz elo.
clricn. bom quintal c íiiasmiico lar-
¦liiir. as il.nvcs estão na loia do mesmo
e parn 'ratar, á rua Buenos, Aires IJ.
108 (áulica Hospício) ou 11 rua «e
Santo Christo 11. =íS com o propric-
tnrlo. (¦">— '*' s

ALUG';-S1*; 
uin arniazem. esquina,

com 16 portas, imito a. um ciuç-
ma; serve para um botequim c mais
café caneca noilendo ainda sulilocar :>
imitas, (iitcrcndo; preço 1S0S: rua lia-
rão lie Mesquita 642. (3941 >¦>) J

* LUGAM-SE duas casai novas, com
iTA-dois quartos, duas salas c quinta,

120?; para ver c iratar na rua l c-' Si, das 7 as 9.
(55=0 D M

*a$í pa
rcira de Almeida 11
Mattoso.

(4931 h s

A LUGA-SH cm cnsa de casal sem
XJlíüIiob de todo sorego, um grande
. arejado comuiodo. com ou sem, mo-
bilia pára casal mi senhoras serias,
coin' serventia 110 ''esto dn casa.; rua
Frei Caneca =-n nroximo r.o balacio
-,|c_S:L__ _ Lu?" jj ?

A LIGAM-SK quartos novos
-í V- multo biiftnf, nn casa de
(•ònimbdos ú liulHvn do Uar-
roso '-, perto dn, Sinide.

(J 5226)_1
"\ 

LÜGA-SE por 3;$. em casa: fran-
i.Vccza, uni pequeno quarto tnoliilnaa
t- só para pessoa soteira; 44, lí»rao
de Itiipagipe. (57'" J' «.
'TTrC.A.SE 

uma boa sala; l\2_ run
Aliàlaclo de Sã 11. 77. (57iS J): K

AT.UOÃ-SÍí o ii" unifico sobrado
xlfla rua Ur. Mnfiis Rodrigiies 19.
mios 03 commodos com Jnne Ias, pre-
ço módico; chaves ua loja. (5722JJK

A LUGA-SE nina boa casa pintada c
-ti.íorrnda de novo. uz eiectrica,
dois quartos; duas salas e (iiunlal,
vjíar Si$; ua rua \ tscoimc dc je-
tUlitinlionlia; a chave eslá na venda
tia esquina da rua bstrella 31. Kio
Comprido'. (5S37 S)S>

HÀDDOGH LOOfl E TIJÜOA
A LUGAM-SE no afainailo bairro

i*Jlltnddock Lobo, 11 moços solteiros,
:.- i*raudes quartos, coin frente pari a
0-1111, bonde dc 101) reis e cm casa de
¦família; riu do Mulloso, 204.

(nii M J

1
darthros, eezemas, sardas,
pannos, comichiics, etc, des-
apparcccm «rapidamente usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Uocio.

A .tom

A'LUGA-SE a boa casa da rua-Soa-
j\xes Io S; Christovão! ns chaves,
por favo- no 64; truta-se na rua Con-
çalves Dias 44. Café Papagaio.

(-1724 D S

ALUGA- 
SE uma . casa, nn rua Dr.

Silva Pinto 111 122; as chaves na
nadaria cl;. esquina; aluguel lOoSt^em
Villa Isabel. (Í768 I.) R

SUBÚRBIOS
ALUt/A-SE ilor 100$ bon

•rt-casn; ha ràii Carolina 53,
estação do llochn. (,15-113) M

A CURA DA SYPHLI1S
Adquirida ou Hereditária, inirrna ou externa em to-
il.is as manifestações: Rlicumitismo, Eczemus, Ulceras,
Xuihiorcs, Escrofulas, Dores musculares o ósseas. Do-
res de cabeça uocliiriias, Ulceras do Estômago, clc,
6c consegue com _^_^^____

JLU 1CT Y Iu

Poderoso nntisy-
pliiotico. Elimi-

nador das inipu-
reza*. - c micróbios
do. Sangue. Cura
sypjiili.*, tanlo cs*
terna (licite, etc.)
como interna (dos
l'ulr.ió<ü», *,orri!;a'j.
etc.) tPcçniii ms
JlijRlOS.. * (,'t'uiC'ftv
ira. .'bo;-i pnaiin-
cias. rreço .-?.
Deposito Gerítí
Avenida C o;n;e s
Friire,, 9i/... T.

, |2fl2 .C- , . . -'

CASA 
— Aluga-se uma exccllente

casa .para familia de tratamento,
próximo aos banhos de mar o cm lo-
gar liygienico c sabibcrriino. Trata-
se 110 nrinazcm Leal, cm frente an
Jardim do Ingá. (522; S) J

Compra e venda de predios
e terrenos

VENDE-SE 
cm "Engenheiro Nci-

va", por 50$ e 100$, lotej ue ter.
rcno3 com 12,50 metros de frente por
50 e 100 dc fundos, assim coma os
caídos em coníniissão, por falta dc pa-
gamento das prestações mensaes.

(1979 N) '*¦

17M5NDE-9E um piano Plcycr, em
V perfciio estado; na Estrada Real

de Santa Cruz u| A-i3o, no Rea-
longo. (56.-3 O) R

\r/ENDI!.-SE 
um predio uovo. ainda

¦tão habitado na rua Barão dc
Mesquita, bonde A norta construcção
solida, cstylo moderno dois navimon-
los cm centro de bom terreno, gradil
na ftentu c iardim; cm cima tein *i
dormitórios corredor W.-C; cm bai-
xo, salas dn visitas e de jantar, des.
pensa, cozinha, W.-C. instaUação
eiectrica. lodo o vinatnento do ore-
dio c tle nerólia do Campos e CHIiía-
drias de pinho de riga. assobradado,
de peróVi; os srs. pretendentes deve-
rão levar os seus mestres nara cxaiui-
nar e construcção; ver e tratar, rua
Rosário tíít sobrado das 12 ás t6
lioras, com Mourão; preço 22:000$.

(s8iq ti) S

VENDE-SE 
um automóvel, de bom

fabricante, completamente refor-
mádo; trata-se na earafte Opel. 'rua;
Mariiucz dc Abrantes 69. (41.15 0)S

XTiKN.DFJM»SE tres blcycletas inglc-
> tis, pouco usadas, por 50$, OoJ ' *

e 7«$. c lem unia para menino; rua
do Catlcte n. 105, loja, (Rj7Sí)0

VENDE-SE 
definitivanicnte c por

preço de oceasião o novo c con-
fortavel nredio á rua do Mattoso 97;
para familia de tratamento. Ver *e
tratar 110 mesmo, com o proprietário.
42!O00$000. ÍS32ftN) J

VENDE-SE 
pela insignificante

quantia tle 4:300$ um bom pre-
dio novo, cora 2 qu.irios. 2 salas, co-
zinba, banheiro e W. C; com cn-
trada ao lado, luz clcctrica e água,
quintal lodo murado c frenle fie
platibnuda (le cimwilo branco; á tra-
vessa Francisco Ramos n. 3. trans-
versai ã rua Phyloincna íímies,, I-.s-
tação de Olaria, lí. F. «Lcoppldin-j;
Trata-se cio mesnio1. (N51QS) **

VENDE-SE 
um magnífico terreno,

á rua Real Grandeza, esquina da
de Menna Barreto, .10 mçlros de
(rente por ií de fundos, todo ou cm
parte; para tratar com o dr. Laccr-
da, á rua do Hospicio 11. 4-', sobro-
do. da 1 ás 3. O 339?) «

Gonorrhéa
curu-se cm 3 dias com

hdrtii Irio
Una 1 do Setembro, 180

VENDE-SE 
papel pintado á ru» dc

Hospício 190, as compras são (ei-
Ias a vista e «lada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver pura ciei
casa Araujo Silva. (1321 O) J

\RENDEM-SE 
armações, balcões, efi-

pas, mesas para botequis c tUcnsi*
lios para todos o snegocios, assim
como sc faz qualquer armação, n gos-
to do freguez e a prcoç sim com-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 47.

(S6I53) O

\rjEN,DÈ>M,-SE 
diversas ferramentas

para carpinteiro, um sargento tle
ferro, na rua Padre Misuclitio n. 24.

(S427 J) O

ALUGA-SE o bom predio da rua
i-iCenrá 11. 26, estação de S. fcraii;
cisco Xavier, com duas: salas, dois
quartos, cozinha, porão habitavcl c
Iodas as coininodidadcs ; aberto .rtç .
is 3 horas. (4»4 M) S

Alno-n et» no AllJ:il''',ll>'*. uma
jfilllgcl-aC tioa caça própria para
duas pequenas famílias, dois minutos
,!o bonde, á rua Souza Cruz 11. 47!
as chaves eslão na, mesma c trata-se
ua rua da Quitanda nii. (4929 s) 1

4 LUGA-SE a casa da rua Major
irlFoiiscca «• -5- S. Christovão,-cora
; quartos. 2 salas, luz clcctrica c iiiuis
dependeut-ias nara família ile .trata-
nicnlo; 'rnta-se na rua da Quitanda
11, 195, onde estão as chaves.

(.1S77 lO K

A' LUGAM-SE ns casas da rua
XV|>. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista;, transversal á rua Pe-
rclrn Nunes, «ovas, eom dois
quartos, 2 salas, cozlnliii, ba-
nheiro o tanque de lava«jení,
todos os conimoilos illnmlnn.
dos íi luz eiectrica. As chaves
no local. Trata-se na rua Gon-
raives Dias 31, próximo da cl-
(ladc, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Cnmplsta,
cuja passagem om duas se-
ccôcá ó do S500 rs. Alugueis
100$ o llOijiOOO. L

A LÜtíV-SE bom e novo sobrado,
Apor uo?. dom 4 quartos. 2 salas,
luz c lectrica c gaz. imita grande ler.
niço.' boa banheira esmaltada c todo
conforto; rua Barão do Mesquita 73^.

(.1042 L) J

A LUGAM-SIÍ boas casas, com agna A 1
ülc luz eiectrica, do -55$ a 65$:. para Im.
ver e tralar rua Sylvio 95. lv. de
Olaria. .:'-;. ;:' 

'(-WSi M) ¦ R

"I7"EX1)EM-SE nas ruas Jar-
V dim Uotanico, Oitis.Magno-

lias, Acendas o - outras, em
prestações mensaes do 70!?
om demite, magníficos lotes
du terrenos cm ruas recente-

Í^ÒMPRA c venda tle pfcdios.í éni-i jmentò abertas e onde já e.vis-
K.) presta dinheiro sobre. bypolJiccas, I t{,m nitUIliiiiCOS piilacetos. Os

' 
Sm^aeSlir"" 

"' "°'1 
Ni^1, preços variam, desde 2;500$

,ont ^_ 
| o Iutu flo 10 mctros d0 f,,en.

te. informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

A LUGA-Sli cm casa de família um
Xlquarto com pensão, a um.; casal
tle tratamento! na rua Ur. Dias da
Cruz 237. Meyer. (401M)A

A LUGAM-SE casinhas na avenida da
¦£\rua Vinlc c Qtialru dc Maio. 285.
f.itacãi) ilo Riachueo. ___] ¦'¦> g, ves no 11. 13

ALUGA-SIÍ 
por 90$ a família tle rc-

guiar tratamento, o exccllente pre
dio da villa á mu Marcclia Machado
'ltittt-.ieoi-.it 04. Riachuelo. Tem opli-
mus accoinniodnções c um bom pomo
para arrumação. Trata-so no predio
oo da 111cs1r.it villa. (5323-.'l)3

A LUGA-Sli uma casa, na rua Viu-
Ale e Quatro dt* Maio n. 47 ">ula

Einllia", aluguel 81?; trala.se na mes-
ma rn.i 11. 15• (555°-uJ--g

A 
LUCA-SE a boa casa da rua Tç-
nente França 17, ,,M-cycr, ponto

do bonde dc Cachninby, 2 sala.i, 4
nunrto?, grande terreno, electricidade
o gaz. Tambcm sc vende. Esta sen-
dn reformada. P. 100?, para- alaguei.
com fiador. Lí3!lS-2'-L2

A LUGA-SE uma boa casa, ã rua
ADuqiie Estrada Meyer 11. 7; cha-

,-: (;u6 M) R

Evi-
ta-sc
usan

do as velas aiitisepiic-as. São
inofícnsivas, couimodas e de et-
feilo seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$(.oo. Pelo Correio mais Coo
réis. Depositário: praça Tiraden-

tes 11. 62, phármacia Tavares.
'¦ (1504)

OS CAPITALISTAS — Precisa-
se dc um que queira emprestar

15 a 20:000$ a juros razoáveis para
compra dc uma easa para residência
dc tun cavalheiro que dá tle si pro-
va dc honestidade. O pagamento do
capital e juros será feito em presta-
çõ s de ,|OoJooo mensaes. Cartas. a
Cavalheiro, na caixa deste jornal.

(43Ú1 N) J

COMPRAM-SE 
terrenos e prédios.

Alfândega 130, i° andar, 2 as íi.
(5555 N) S

\riENDE-SE 
uma casa com -- f.alns,

- qiiarlos, cozinha de telhas irnn-
ceza3 e soaUiada, tanque e água; ter-
reno com 11 metros dc frente por
100 metros dc fundos, .plantado c- ar-
barbudo, dá *a frente pura 2 ruas;
Estrada Octaviano numero vinte i
trala-se com o sr. Joatiuini. dos lieis,
na estação dc Inluriij.i, linha Auxi-
liar. (S357 R) .'«

VENDE-SE 
11111a exccllente avoni-

da, na mu Barão do Bom Retiro,
com nove casas novas, rendendo 630$
mensaes. Cada casa tem terreno st-
parado, dc 21 metros de fundo. Tra-
ta-sc com A. Ribeiro, i nia do lios-
picio 95, sobrado. (5C61 N) J

\níNDl'.-SE 
uma chie casa. assobra-

dada. com porão habitavel o todos
requisitos da hygiene; terreno com ar-
vores 'frutiferas, j.irflini duas entra-
dns garaie: prein dc oceasião; na rua
Vnz de Toledo 11. 147. cinco minutos
dn citação do lí. Novo; trata-se .na
mesma. (44-l«J N)J

XTIENDBMiSE cadeiras de 2S000 pa-
V ra cima, mesas para botequim, liai-

cões, armações, vitrinas, toldos, tuaclii-
nas de costura, espelhos de todos ta.
inaulioj, copos, geladeiras c tudo pa-
ra montagem dc um 'botequim, nn
rua Frei Caneca 11. 7. 9 e ' 1. c"s'1
cncyclopedico. (S 4i7|) U

\fENDEM-SE 
dois cachorros", um

Bussé c Tcncriíe por iou$ tis
dois; rua Pedro Américo n. i.ld.

(540S S) M

VENDEM-SE 
vestidos i finos d»

"soirée" e passcio^ por preço»
muito reduzidos, visto estarem fom
da moda; ua rua Senador Vergueiro,
n. 102. (5659 O.) J

magnífico pian»
raiz de nogueira,

..T.inile 'formato, 8 oiinvns, corda»
cruzadas e cepo dc metal. Movei
artistico e dc valor. Cartas a Ro-
niscli, na redacção do "Jornal tle.
Conuncrçio". .(3797 O) i

TXENDE-SE u
T Roniseh, de

um

Tf'líNDE-SE uma casa de srixos e
> inolliados, nor 5""?1 eslá nberta:

o motivo -c o dono ter outra onde so
trata; rua Dr, Cândido Benicio 3.1.
Cãscadura. 54iS O) M

IS INVISÍVEIS
s.«. rv. u.-.

A todos,
os que saf-

f i- cm do
q it a 1 q u c r
molcslia cs-
ta socieda-
d e envia1

ni livre de qualquer retribuição, os nicioa dc curar-se, UN-
VÍE.M PELO CORREIO, cm carta fechada — nome, morada,
syniptoinas ou manifestações da moléstia — ç sello para a re-
sposta, que receberão í.a volla do Correio. Cartas aos 1NVI-
S1VE1S — C"±Ha do Correio, 1125.

ALUGAM-SE 
as'boas casas, das

ruas S, João n. 37 c Figueira .11.
199, estação do Rocio; CStão abertas;;

* í -'(50.18 M) J

1-10MP15A-SE até .0 contos-Unia V'RNDE"Sl' '""^ 'mcll 
or nónto dc

VJ casa bem perto da estação do > reno próprio, 10 mel lio ponto Ue

Meyer, em logar alto com .1 a 4! Ipancmii. bontle & ori . iraa..u na

quartos o mas dependências, .de boa rua .Sachct n. 3, 2 "V-, fsy r
Sonstniecão e bem conservada,, cm diários a escusado. (,361c,) K

centro de regular terreno. Oitertas
a lí. Dczoiinc. Altos da Confeitaria
Japão _ Mcycr. (4879 M R

cOMPRA-SE 11111a casa ali O ;ooo$
lc-
lopeni.cnci.-.s, nlis proximidades

boulevard 28 de Setembro; cartas a
T. Neves, rua Torres Homem 11. .mo,
casa 111. (52(1.1 NJ J

ALUGA-SE 
por iõo$ o sobr.-rtio a

rua de S. Christovão, 197,! cha-
ves 110 lloulcvard dc S. Clirislov.111.
SC; trala-se na Comp. de Administra,
ção Garantida, á rua da Quitanda,-.^

1 jLÍUUA-OIí a casa 11.; *» t ,"*»*""
LCosta Guimarães. Retiro da Ame-
:a. S. Christovão. bondes dc bnoALUGA-SE 

a casa 11. 41 .da .rua
C( 

rica, S. *¦""-"»"" ¦¦-_  ¦- ,
Januário; ar. chaves estao na venda,
cin frente; aluguel 110$. (5013, L)«

T"ÍVUGÃMTSE iiüartòs* 11 .">.. 25$,
i^L.10$ 1- .11?; na r.ia Unmfiin n. 08,
lèin' muita agna c muilo terreno, bao
Christovão  (-1J24 1.) J

,(, LÜGAM-SE; cum ncnsfio, preços
j.Viiioilicõs a iamilia ou eaviilhçiro,
linipos c arciados oiiarlos: rua Had-
liloclí I.o''jc 06; o nredio é nolado da
sombra; próprio para o verão,

(5.100 K) M

i 'LUGA-SE a c-isa da rua Uruguai'
..Vn. 156; trata-so no armazem da
f-siptina, com o sr. Joaquim.

(41-14 L-) s

HYPNOTISMO !
(lurso do Professor KA0II1, n» ™»-*5^JSfg

11. 87. Inscripções todos os dins, dns 8 as 11 o tias 1 -is

8 ''Polo 
sen metlioilo de ensino, com 8 «é,?lSlSof

podeis influenciar d dominar outras pessoas! (U.»«70)^
*¦ ¦* ' •ll.inm^*VmWrSK__9SX_^A_^______klmmmmm»ymMmmimmm

A LUGAM-SE. na rua Viuva Gta'11-
mTXAin 10-A. 19-C c. 41, 3 c-isas. -
quartos: 2 salas, cozinha, banheiro c
indo dc liygicnc, abundância dc agna

c bons quintncs; 2 a (íos; 1 a soS; Jim-
lo n estação c próximo dc 2 luilins «ue
bonde. (543i-"M)vj

ALUGA-SIÍ. 
por 220$ mensaes e

laxa, a casa nova. dc sobrado, o
rua 8 dc tlczciul.ro n. 81. tendo 110
páviiiiciito superior, ,4 bons. quar os,
bom quarto do b.iniui com bani cira
servida nor r.gtia quente ç fria, .lava-
torio c W.-C. c uo inferior. salas (lc
visitas e .le jantar, cooa. cozinha, des-
pensa, W.-C. e ura auarto; para in-
formações á mesma rua n. 110, e"làiè"ii 

rua Theoubilo OUonl n. 43.
sobrado. (-'"' M) J

ALUG/i-SE, 
por 120$ o. predio rç-

forin.10,0. da rna lio Engçnho de
Ueiitm" 11 236, com iduas salas, tres
quartos, cozinha, banheiro, tanque .pa-
ra lavar grande quintal, luz clcctrica;
as chaves eslão, por favor, na venda
ao lado, onde so informa. U02fi.M)J

familia dc tratn-
predio á rua Carolina

18; trata-se na rua |S.. Bento n.. 15.
casa l*'irmo ü C.
ALUGA-SE,mento;

(S.1S9 JI) M

A LUGA-SE ifioS predio novo, n.
li" 18 da rua'FriuiClAo ' Manoel. E.
HiUilmcb; 6 quartos. 2 salns «le
ctricidade; trata-se Victor. Mcirçljcs...1-

COMPRAM-SE 
prdios mesmo que

precisem do concertos, mçnos
110» subúrbios, na run Dr. Rodrigo
dos Santos 76, das 10 as 12 e das
17 ás 19 horas. (3-60 «]__}

\r-END.lí-SE 
1 chalet, eom 2 quar-

tos o duas sala"s. cosinha e tçrre-
uo medindo 11X50, - a-Tnn (.-.ítbcni-
berg n, ,1. próximo da igreja da Ap-
parecida; bonds do Cacliamby, 'Mcycr;
trata-se com o sr. Valentim.

(53<i.i B) u

VlíNDlí-SE 
uma boa casa, na rua

Liberata Santos ti. 1, Bento Ri-
beiro, com seis commodos, construcção
solida. Preço 2:700?, negocio de oc-
casião. (5742 N) J
¦\riíN'IJE-ãIÍ unia caía com
V quartos, duas salas, cozinha,

tlo-is

que c banheiro, -ajardinada, constru
cção moderna, entre ns estações de
itomsilcccsso 'c Ramos, por 3:800$;
truta-se na rua Engenho da lcdra

164. Bomsucccsso. W-t")»'

VENDJ',-SE 
um bonito piano írait-

cez, de narticülaV, baraüssiniq;
avenida Passos 30, loja de clcctfici-
dade. (l6'''L0) í?

\7"I\Kr>lC-SI** 
um pequeno iioqocio *

trala-su na avenida lí-io líranco
n. 155, easa do balas. (5579 O) lt

irEXDE-SE tudo quo possa
V interessar a quem precise

de comprar barato, installa-
ções completas du botequins,

uma enorme chácara, j not.eis, barbearias o outro

10PACABANA — Vendcm-sc ler-
renos nas ruas N. S. dc Copa-

cilib-
c
cabana c outras, piompío
car, com o proprietário, 7 de Selem-
bro U3, sob. (508- N) R

1 UG \ SE uma casa com pcfiuc.no
diias salas, dois quarto-,- instai-

ALUGA-
•^Ljaviíiin,

cozinha com fogão econômico.
clectr ca„ chuveiro, VI. <-••

tqo.t na rua ibeoil.oroloção
quinta'

Silva 11. 427. houde do Aiidaraliy.
(4291. D J

¦ t LUGA-SE por 100$ a casa ü.i Ira-
J-Vvcssa Carvalho Alvim n. 33,
Urngiiay; ns chaves no mesmo, tem
trei quarto, e electricidade.

(542.5 IO J

A LUG.-i-SE boa casa na Villa ,de.'*•!,-.urdes á rua Dcsenibargailor.
Iii.lro »3. 

(4',6' 'O h

\ LUG-V-SE o iin-.lin nr.vo. de SO-
X.Vlirado. com matnufícas acco!umofia:
ções tora familia iardim na frenle
entrada .10 lado. un nroloncjamentó da
rua Mariz e Barros ir. fim <!a rua
liarão de Amazonas; Irata-se no 5'4.
0:1 Jc estão as chavea . (4140 K) J

ALUGA-SF por i-oS o orcd.o .íi
.Xlrua General Di-lea.ln 111 Carv.i.u»
ri. =.|, antiea Industrial; trala-se. na
1:1,1" Rodrieo Silva n. -io- oiirive-
saria. (446o I\> J

ALUGA-SE 
por 76S o predio á rua

Tenente Cosia n. .95; chaves ¦«»

,,. Í90; trata-se .na Comp. dc Ai'listroçilo Garantida, a rua «.a.Uui-
tanda, li8.

Adiui-
j Qui

(4418 L) II"liissr
Tomo

PEITOU AL MAKINHO
Utui 7 de Setimtrii, 18» j

A LUGA-SE. por

53;. hundeS.

80S. uma boa. casa.
0.11 rrãniic"iíiiinlal. electricidade.

etc, na ma Esjieranea 511 chaves, no
Jaiuiorio. (51931.)"

AT,L*G 
\-Slí a exccllente casa d.a

rua Aguiar 11. 31 i a», chaves estao
no 11. 33! trata-se a rua Silveira- Mar-
tins 11. 164. <-^- **' M

A LUGA-SE um bom predio. com 2
Asnbis, 4 ouartos. banheiro, tanque
c mais oicclso tendo uma varanda to-
da rodeada de portas c «''«-«s c"*
todos os commodos, grande largura
cm volta da casa, toda acin.enlaila c
«rrande terreno nos fundos; nj rua
S. Luiz Gonzaga 35*3: bondes .1 por-
ta; par» iralor.-na rua General U-
dra 423. com Soares; aluguel uafo

A LUGA-SE. por 230$, o esplendi- I 
|j

XX-Ao médio assobradado da. rua. D;
Anua Nciv 11. 42C. bem defrontei a
eslação do Rocha, coin .4 eraiidcs-sa-
Ias ó rniiplos quarlo»
ctrica e il B-'iz,
,,o n. 20 de 1,..» •(••^•"'M) 

R
Rraiidc' 

Tavares Ferreira.

nstiiilaçáo cie-
quintal; chaves
Vcrr

A I.UGA-SE. nr>r 81*. o predio fl-i
Ama Tavares Ferreira 11 ifi (cs.
uíio -do Rocha) con. 2 boas salas 3
nuarlos csnncosos uiiua cm nlmndau-
fe cr,md-2 quintó; chaves no ..

20 da mesma rua. __tJ.l___—
A' r UGaTsIÍ nii rua M.-.rllia da Ro-

Acíiá .71 (E. dc Dentro), cpnfc-r-

SV^erC^ura^ r

Ouiianda 127. "J35 
*""

A I UGA.S1Í baratisslmo, com ou
Asem contrato, o armazém novo da

A Anua Nerv n. 460. estiuína

(;72l .^1 1 1*

i SS Coração Coração do
% normal bebedor

ITilíNDEM-SIÍ cm rua asphaltada;
V com cinco lotes de terreno. mura-

do íiNíio metros, próximo do Collegio
Militar. Informa-se com Varia, rua ila
Candelária 11. 90, .telephone 4i.13.nor-
te. (5''«S ¦"' *^

VF.NDlí-SE 
nu aluga-se, com con-

traio, a grande casa o terreno, a
ru.-. Mello a Souza n. 1-17; trata-se
na mesma, n qualquer hora "e.Koc-f
sem iutcrmciliario. (?3-t «-1*' •'.

\rENDE-SE 
um bom predio cm Bo-

' tafogo, outro na rua Leopoldo,
Andarahy, uin bom terreno, cm Ca-
tuniliy para ser edificado, casa para
neaocio ires bons prédios na rua
Dias tia 'Cruz, Meyer; um na rua
Avilla, Iodos por preço do occasino;
para tratar -na rua da Quitanda 11. 7.1,
cnsa Amazonas, com l'rcitas, da 1 as
4 horas. l;.i'jSN) M

tf dursOalatS,coziX?Ccíc0.;l Q^W ««*• comanercii.l.
jua,- ni-uita 'fruta, 7:500?, tres Grande quantidade do moveis

.ipifiwiiinf*""- ""¦'iBiiiwnitBgiBBillilBIiW

A CUBA DA |
EMBRIAGUEZ |

é rupidti e radica', com B
SALVINIS e a, Gotfcag |
de Saúde, !o'^J_Í 1

\TF.NDEM-SIÍ dois predios. cm Cas
* V cadura, construcçfiii niodcrna, com
dois quartos, ditas salas, por -t:oooS
cada umi tratar ã run Archlas Cordel-
ro n. i6i, cora Freitas. (5399MJM

¦\7ENDE-SE
V com predio

dois (jua
luz c «água - -. . . .- ,
niinutos da estação c cinco de cxeel-
lentes banhos tle mar; ver a qual-
quer hora, na mesma, com o próprio,
ã rua Angélica Moita n. 20, estação
tle Olaria. (Vale o dobro).

(5227 N)- J

A LUGAM-SE rnws a 12-"*$. n.i rua
/iCondo de Bomfim 2:0. com 3 cran-
¦'i-5 quartos (4025 M_J

* IUi'--\-SF o nri-iün n. 8fi1 da rua
XSLCbridc de Bortifin* trata-se n rua
\ i.-cniule d i-lnhiimi.n_i8. (1203 MJ

id.UGA-SIÍ por 140$ a casa dj rua
AOr. Aristides Lobo n. 181. tem
ire-s quartos, mais (lcpendcncias, jar-
,,-,„ i- quintal: os aparelhos eslão
manjados c as chaves estão .110 i.eSi
trala-sc nu rua dn Misericórdia 11, »,
.obrado, praça Quinze. T$_£\f)

A LUGA-SE por 91$ mensaes
XXnmn casa nova, illuminadi.
,1 luz clcctrica, com banheiro
de asm. morna c fria, a rna
Comlo dc Iioopoldina 11. lij>*
Trnta-se na casa 1. (Mn*»-->''

ALUGA-SE 
a easa da rua da Ale-

cria n. 165. com 3 quartos. - sa-
Ias idcsóenta. ouinf-i'. e. luz clcclrica,
i« família de tratamento; us chave» es-

iõ7; trata-se na rua do Ho-
loja. (5059 L)

A LUGAM-SE casas na Villa
.fVKosn, ú ma "ella de Suo
João 259; as chaves na qui-
tinida n. 257; trnta-se na rua
do Hospício 91, sobrado.

(,T 3120) L

rua D
d
d
quer ncroçio.
,'„-,,-,-, familia: chaves no n._ 20 lie
vares Ferreira. ilÜ?, "V- ix

A TTlG-^-Slí o nredio cCj da rua
¦* - ial (Mcycr) pintado, o for-

lc Tavares Ferreira fronteiro a estação
lo Rocha com amplo suíno nara nua -
10 "•"*-':".-.:- . i,oas accommoilaçuço-a dc la-

Cruz, com ifi annos de pra-
tica dessa especialidade. Ven'-
dem-sc nas drogarias: PA-
CHECO, rna dos Andradas
45 — Rio. c Baruel & C.«,
rua Direita n. i — São
Paulo. (A 7181)

^TENDE-SE 
um palaccte por 24:000$,

' grande peciiincba, cm S. Clirisio-
vão, logar alto, bondo á porta, predio
construído ha doia aunos, cem lindo
uauorama, logar sadio e fresco; trata-
so na rua du Ouvidor 11. 130. com o
sr. Coe'ho. (jjM *M M

,TTEXDIí-SE um licrvanario, em bom
\ ponto, com moradia para iamilia:

trala-sc na rua dc S. Pedro 11. -2S1.
(541a N) M

W

llBlaMBMIlliWIÉIMPP*

ALUGA-SK 
o confortável¦cliaeara da

tua Ctará 00 Meycrí Cachamby);
trata-so na rua Ouvidor 'j1;-..^'^',"-^

A LUGA-SE v.m exccllente casa. com
As sala:. 1 quartos banliciro., eco
nha clc. com muito terreno, 11 rua
Dr. Leal 104; ss chave.-, estao 110. açoii
gi-.c da mesma rua (esquina); .informa-
çües no mesmo. (=261 M) J

mdo dc novo 5.ncças. banliciro, gaz,Xi-liniieru

ta: itifoi:na-se no
mente.

AI 
UO A1

VII V"ÍX"i!a rua Umbclina 2.1,
Cancella; 4 arojmlos e bons. com.no-• ...i r.T/inhn. banheiro c

(joüo L)dos quintal, cozinha, banheiro 
f 

luz
clcctrica.

LUGA-Si! por 61$ o predio á rua

\ LUGA-SE nor Í25S ,0 brcdio.de
Adois nvimentos. fito a rua Honq?
rio ... .82. Toüos os Santos. 

^ R

Cornmenfos
Curam-sn cm -J dins cnm

Injecção Marinhe
líua 7 de Seteinb o, 180

T*REDIO — Familia que se retira
X pon o interior, vende, urgente,
um bom pro;liot livre e desembára»
C<.(Ío, em centro de terreno todo mu-
rado. com 2 salas e 2 quartos jar-
dim ao lailo c pequeno poinur, cs-
tllfa, instaUação clcctrica, em frente
á estação di Piedade c próximo ao
bonde. Preço 8 coutos: tr.ita-sc com
o proprietário, á rua da Capella^ io.

TfENDE-SE uma casa na rua Viuva
, V Ci.uidio 11. 98, contendo 2 quar-
Ias. duas salai c cozinha, cm centro
de grande terreno, cem 20 metros dc
irente por .15 dc fundos. Preco.
i:poo$; trata-se ila rna Macliado Coe-
lho 112. loja. (5524 N) M

TTKNDlí-SE a casa da. rua dc São
Valciilim ii. 53*. trala-se na mes-

ma rua 11. 55. Preço de oceasião.
(5:31 1») J

TTENDE-SE. cm Jácaréiiaguá', uma
boa chacnr.1 para familia dc tra-

tamento, at casa no centro do terre.
110; trata-se na mesma, com 0. pro-
prio, noulo dc cem réis, rua Emilia
n. i-D. (3231 'N) J

tTENDK-SIÍ por 5:00$, próximo á
rua da Harmonia, um predio com

quatro nuarlos, Ires salas o rendei;-
do iío$ mcnsn.es; na rua do Rosário
ti, ns, cartório, com Carvalho.

(5,-3(1 N) J

familiares, mobílias comple-
tas, espelhos do todos os ta-
manhos, cofres, machinas rc»
gistradoras c polias, mimcaes,
corroas, etc. I,ouça c crjstacs
para todos os preços. Não com-
prom sem verificar os preços
desta casa encyrlopcdica. Rua
Frei Caneca nos. 7, 9 e 11.'Telcplionc 5092, Central.

TT'IÍNDI'-S1Í unia casa lia rua Vi-
V ctor iM-eircllcs, estação ilo Ria*

clmclo, com 11111 terreno dc tn mc-
tros dc frente por Go de fundos^ c
mais tres lotes de terrenos de 11X60
ao lado da referida casa. Trata-se
com o sr. César. Avenida Rio Brau-
co 120. sobrado. Não se acceitam in-
ter medi a rios". (3757 N) J

TTENDEM-SIÍ
Y niesinlia fie cabeceira,

uni toilclte c unia
env bom

estado; na rua Dr. Nabuco de Tfrei-
Ias n. 87. (.1121 O) J

\TENDEM-SE 
dois porlGcs

ro, (ciomplclaincntc novos;
dc fcr.

parn,
ver e tratar na rua do Rosário 74.
llanco T.otcrico, (sjjofi O) S

\TENDFM-S!Í 
mailiinas de escrever.1 Ündcrwood Smith Bros Vost d

Fox; rua da Alfândega 1.1-.
(5S31 01 S

VENDE-SEPleycb nu.-
um tnatthifícó piano

_icycl. ouasi novo c barato; na
rua do Mfandcga 261» sobrado.

(s.S.i-* O) S

TT-E,\DEM-&E uo Engenho Novo,
V tiois prédios novos, na rtia Vaz

de Toledo, por 4:3008 cada um; tra-
ta-se na rua da Carioca n. 51, com o
sr. Pereira. (;,;(io N) J

TTENDE-SE um ccafortavcl predio
V novo, para família dc tratamento,

a rua do3 Artistas n. f'9; trata-se uo
mesmo. 1'rcço 21 :ooo$ouo. (J4625) II

TTENDE-SE uma casa pequena,
V com bom terreno, todo arborizado

com arvores frutíferas c parreira es-
tranjeira, sita cm logar-i o mais sa'.i-
da-.-cl. O motivo i o proprietário ?c
retirar desta capital; na rua -1). Ma-
ria Luiza n. 46, 'Boca do Malta.

(S 2793) N

confortável nredio ã
frente nA I UGA-SE o

Ama Anua Ncryjio. cro^ CaÃ^^rr^J^^lK^J^ trau-sc GKDea
,,. de Adminislraçãb- Garantida,
da Quitanda, 68. (-HT L) 1<

wrio íoi. loja. V5c,^  __TsnV ç 8 QIBag 9 g ws fâ m Sí_^__\

A 7 UG \-11i. nor 60S a casa III ,«¦
Anu Bóíbi>a da Si.™ 50 ^£do Riachuclo; tratar, ^.oç ^ R
bro 100.

ALUGA-SE 
a renlçntlida casa

cV.iii-.ic. chácara,

Armntlorcs c

\ 
LUGA-SE n pri"!io n. m da trav.
AffOtiso na Tüm

salas desnensa
«rrande 'errenò;
«di esquina e t:
H.iincin 124. V.
ffato.

¦c.i com 2 ouartos.
s (Icncitdonctag, c

ch.ivii 110 armazem
. --.- na rua Torres
Isabel; aluguel ha-

(5281 Kl !

t. EUG\-SE moderna o liun.i tr.iia: 5
-A tia run Barão d.. Amazonas n. 1 iii,
perto -lo iareo da ntln-Feira. n ca..
«íl ou pequena faiiiilia decente; 101
íída pintsdn; tem s commodos.

<?7I7 K) *

Tapeçarias c òrnampiitaçoes
, catoradoros

Mobiliários artísticos para todos «s gostos e preços
stores, rnpnstciros. sanefas, colchonria o

o 70$000
etc.

ditas

Cor ti nas i
Copas para mobílias, 9 ps.

63-RUA DA CARIOCA
Aiiredo Nanes & O.

63

cnm
í, rua Dr. Ar-

Cordeiro 5oS. Todos os,Sanlo».

VLUGAM-SU duas .,«.,»...mj ^

chiieln;^. .
i r Tlfi-V.SE uma boa c.isn ni rua
*\r,le Dezembro n. isfi. avenida..«¦'"* . BaiM qunil il c luz.

inltltiltciro, (?453»1>J

A LUGA-SH o predio n. 5" da «ia
•i-S-BnrbJia da Silva citação do Ria
i-iuiclo. lendo magniiicas accomnioda-
éaes para familia; as chaves acliain.se
ur, u. sS da ijicanii rua c trata-se na
Mutiialidade Vitalícia, rua Ihcoplulo

l,525H.M '.'Otloni n. s..i pri-.-o moçiço.mndll

(5457 M) J

n via r tos
l.n-.-ir nirn

A LUGAM-SE o graude orclio c cho-
XJLcara >i-t ma Mimio! Fcrnantlcs u. 43.
Mcycr, cera excellcntcs nccommoda-
ções para familia; rs chaves acham sc
lia essa 11. ?o da :::c.i:na run. e traia
so ni Mutiialidade Vitalícia rua Cheo-
philo O:*.oi.i u. ei; p.-eco moaicp^

\TENDA 
e compra (lc predios. -Em-

' 
presta dinliciro sob liypotliecas;

na rua Uruguayana n.. S. lelep. 53.1'«;
Central, com Michalfki. (R477i)M

TTENDE-Slí barato um tcrreno.inc-
dindo io s Ur. junto á eslação dc

Vigário Geral lí. dc F. .Lcoqoldina;
trata-se na rua Senador Euzebio ::?¦(.
baixos, das S ás if> horas. (542oN)M

TT.EN'DE:SE barato uma casa nova
com 2 quartos, 2 salas c mais dc-

pendências agna c luz clcctrica. na
rua Viçtoria n. 293, 4 minutos da cs;
tacão dc Ra mos. (3-T-7 Jj N

TiTEXPEJI-SR em prestações
»' magníficos lotes ile torras,

na rua Silva Tclles, em Copa-
cnhaiii.. Trnta-se na rua da
Alfândega 11. 2S, Companhia
Predial. N
TT,EM.rVEiM-Slí lotes dc tçrreílos com

V 11X50, com agna c luz na frente,
dc 400S a (íooS. á rua Luiz Vargas
n, 55, Piedade; trata-se á -ua Cioyaz
n. 4jo. (R 497Ó) N

TTENDt!:SE pelo leiloeiro Iglesins,
\ a magnífica nvcniila da run Pc-

reira Nunes n. ?6. uo dia fi de no-
vcinbro, ás 5 horas ú\i larde.

(57S0 N) J
TT'l',NDl-,M-SE 1'redios e eonstrúcin.

T sc Por preços commodos; com
Construtora Abel Nunes, rua Vinte
dc Novembro 11. 13. (R S413) N
"VTICXDlC-SFC, por 10:000$, em llota-

V fogo, um predío, á rua I). Caro-
lina n. 38; trata-se 110 mesmo.

(5.1--S .1) N

\TiENDEM-SE 
terrenos cm Ipanema' c Copacabana; trata-se com C.

Abe! Nunes, rua Vinte de Novcm-
bro ::. 15. C SI'->'N

VENDA DIVERSAS

TTENDE-SE o marcriiil de um gnin-
\ dc barracão constando dc Iclhn

franceza, madeiramento do pinho dc
liKa carvalho de frizos; para tratar»
na rna ;4 de Maio 30$. com o sr.
Santos. (sS.iS O) R

\ri'.Xl)K-SIC 
um piano 1'leyel, por

preço íMzn.iveh rua f Setembro' ' ¦ini.» (58.(0 O) Sretoiociroi"

\7UNDK-SE um bom nMuo'' perfeí-
% tu, vistoso; rua Sant'Anna 11.120.

(íSii O) R

TTENDE-SE um bom niano Rit.
V ler ainda novo. um dilo Rnnscli,

um dito .t bis Pleyel. o melhor forma-
to; trocim-sc4 conceitam-sc e afinam-
se; Ao Piano %de Ouro; òfftclim ha
.10 annos. do Guimarães, run Uiachue-
lo 423. sobrado (5844 O) S

TTENDE-SE por 4?, em qualquer
V phármacia ou drogaria, um fras-

co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a syphilis c o rlicumatismo.

rrTENDEM-SE óculos, pinciMicz, lu-
V -netas, etc., etc., c apromptani-sc

concerto» com rapidez; run da Aí-
sembléa 11. 56, casa Rocha. (,H7:0)S

-TT.EV-DE-SE r.a melhor farte de
V Bòtafoeo, tun bom terreno prom-

ulo a ediíicar. está morado, tem nas ——-——— —— •
seio de cantaria c algumas, fruteiras TTVMM-.-hlv um lindo piano,
de boa qualidade, ú ru.i Miria Híuse-
nia n. 27, ITumaytá; âs chaves c~t"io
no n. -l.í da tnesma

TTKXDK-SrC um bom predio. acaba*1V do dc construir, construcção soli»
da, tem água enenuada. distante dois
minutos da "estação i\c Ramos; trata-
sc na rua André Pinto n. f>5- ^Pre-ço, 3:300$, urgente. (5C75 N) H

VENDE-SE 
uma banheira de fcr-

ro esmaltado, quasi nova. Para
desoectipar logar; na rna Pr. Campo!
SaUcs I1..H7-A. Haddock Lobo.

(5714 O) »

260 M) J ,

A LUGAM-Sli, n i=S c to$ bons
Aquartós á rua prudente Moraes
no. perto d.i est
cayuva

Onintin,. Bo.
trata re na esquina. Cs-3°^)J

A LUC.A.SE; por 112?. a bça casa da
Xlr-.ia S. Toão n. ir. c-tr.cão tio lio-
cha com Ires quartod luz clcctrica;
está aberla. (5121 M) I

trrs

Alirodo

X> 1 >s.
c fojrãu ¦¦ ¦,
nevo; cia rna o-
Meyer.

4 LUGAM-SE casns. lxà Villa líd-
i-J.mund', salas. 2 nuarlos., luz .ele-
ctrica; aluRiiol =f>>: *"*!¦> -t"-5<^ «ouna-1 t tir. V-SF. boa casa cc-ra Ire: .

miartns. uz clcctrica, . .. . ,.
niVlada c forrada de rães 11.1. f na \ illa. liastos. 2 quar-P è,"Gabriel n. Co.ltos e 1 sala. nlueuel st$; na rua D.

- 
(4180 M) J Maria toi. na Pedr.de. (;.66 M)R

m^^_\terx^^i.>mmnmvKS!fí»mmWmT»mimm"Pôde arroz DORA"
"Medicinal, adhcrente e
perfumado. Lata, 2$oòo.

Pelo Correio 2S500
Perfumaria

1— 2M.in2i?HW«.W|li'niiiiii ¦
TT1-*KDE-Slí uma casa com grande

>' terreno todo plantndo de arvores
c com um linde jardim na frente c
do» bdos, todo cimentado, tem es-
golo e mui:.-! fartura d'agua; a casa
í nova, porém, pequena; íc:n varan-
da do lado. Preço 8:000$; m run
Guiiicza n. 78. En;cn!io dc «Jcntro
r-Cide ser vista » qualauer hora.

na Confeitaria dos Anjos
Francisco de Paula, 3-
'?clix dn Costa.

mo-
V dcío alto, feito dc jacararidá, tem
¦¦niço. Preço 05^$: un rua Euphrásia

e trata-se Corrêa 26. largo do 'Machado
travessa S,
com n sr.

(5410 T) N

TTKNDHM-SK varias armações cn*
V vidraçada?, balcües, copa, grando

balcão com 35 tjavetas, próprio ;;nra
vários negócios, vitrine quadrada, dl
centra c outras vários moveis, ura•chinas para medicina, são para ele
rtricista. temos braços, eixos c tuili
assim como mancaes, trrin^missões i
mais artigos. General Cantará; 224»

(5234 O) J

~-*\-.iv'.SE unia casa livre e des*
embaraçada-, na run Vidal de Negrci-
ros n. 20, 2 minutos dos bondes da

: Praia Formosa, duas salas, dois qusr-
í tos e instalações clectrlcas!

(R 5470) N

wm iln nü
TTENDEM-SE por g centos. 2 pre-

¦/ dios, próximos fi es^aç™ do KitgÇ;
nho de Pen tro. com ,-> quartos e 2 sa-
hs c mais dependências: trata-se com
1 nro-irietario. á ral Goyaz n. 374.
Piedade. «^.iSç- R) N

TTr*'XDIÍ-ívK um bom torrrno comi
V ib-as frentes pbfietlilo construir 2 I

pre.-lio-, na rna Visconde de Srnta j
Isabel, junto ao n. 2.17; trat.-.-=c i,
rua Luiz Barbosa n, «3. (j42So)Nl

(NOME REGISTRADO)

a in^lastisna-çâo e
ysções dos olhos

ESSML tOClaS ESiS r>l3.*3iriMLEIr
cias ô -arosr^riaa

MUTILADO
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FINADOS CAS^LOUrtEIRO
FLORES NATU _

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

U3XTIO_A. FABRICA KFEBTA CAPITAL
biscuit. -¦¦ Acceita qu. .

ramos,, cruzes, lyras, âncoras e corações

PE COROAS DE ___sÍsCrt7IT
•*•*¦"* *«—'¦»•¦»¦—¦ ** **" t

Completo sortimento de coroas de panno e biscuit. — Acceita qualquer encommenda em flores de biscuit, como

 preços sem çumpfcrfc.m;.A  g2 RUA DO PASSEIO 32 M8"** X!^_b__S££l_SI^EJ?' ®^^
ii - i - i n.i ¦ i __ i - - -¦- —¦  - -

allemão o Li

ACTOS FÚNEBRES
Iracema Fernandes

Pereira

t 

Enrico Marques Pereira e
filhas, Florintla •Fernandes
Monteiro, Joaquim Pcrnan-
des Monteiro, Raul hernan-

des Monteiro e mais. parentes,
agradecem pcnhoratlos a loüas ?¦;=
jicsm.is que acompanharam a ttlti-
ma morada os restos níorjaes «a
sua muito querida esposa, niae.fi-
lha e irmã Mi A CUM A .Ml
NAN-DES 1'ERliIRAi <le novo
convidam para assistir á nus?., dc
setimo dia que por sua ;i'ma man-
ilam rezar hoje, terça-feira, 31
ilo cotreme, á-i .; Iicas, na egrejit

.. »lc Kanlo Affonso; antecipada-'' 
incme confessam-se agradecidos.

1Um José Monteiro
Felicidade Monteiro, Luiz

Monteiro, Álvaro Monteiro,
Evàngèliná Monteiro Ca-
mara (ausente), viuva, 11-

. Ihos, noras, _enrn. e netos
«o saudoso liüIZ JOSÉ' MON.-
TKIRO, convidam seus parentes c
timigos para assistir, a missa de sc-
timo dia cm suffragio dc sua alma,
nue será celebrada hoje, terça-
Seira; 31 do corrente,.ás 9 horas,
11a igreja de S. Francisco de lau-
Ja; agradece antecipadamente por
este acto religioso. ______3

Guilherme dos Santos
Fraga

(BAZ1XIIO)

t 

Manoel dos Santos . Fia-
ga participa 

'o fallecimcn-
io de seu irmão AMl-
iiãB&Sm S. ERAOA; c
convida as pessoas de sua

amizade paia acompanhar os res-
tos mortaes para o cemitério fle
S. Francisco Xavier, saindo o
íeretro ás 3 horas da «arde tlJ

.hoje, da travessa Álvaro n. •-,
Engenho Novo

Maria Rodrigues Casa
Nova

í TERCEIRO MEZ
Antônio Rodrigues Ca's.a

Mova c «eus filhos, convi-
dam a todos os seus ami_os
c parentes a assistir .a mis-
sa dc terceiro mez do passa-

mento de sim iner.queciyçl esposa c
mãe. .MARIA RODRIGUES CASA
NOVA, que mandam celebrar na
egrejá da lirimaculáda Conceição, á
rua General Câmara, ás 9 horas,
hoje, terça-feira, 31 do corrente,
desde tá agradecem

Sabino de Sá Guima
rães Carvalho .

A viuva; filhos «'-demais
•patente», :..r.ldaJ:i.i a tooas
as pessoas que «.lãmpaiilu-
ram o s.-li ferctvo c convi-

para fiM.stiír á mi SM .»c <m
«ufíragic de sua alma teia rría-
da, hoje, terça-feira, 31 do cor-
rcúièi n_ egroia do $**$$]»&
Calvário, ái 9 »om\ l'c.-d! n an-
leciphni 5.V13 a.raitccnncntos.

ídam |

CIOLMíTES 
DE SEXHORA SOB

> MEDIDA a 1.$ — Mme. Maric
I.emos, collctcira diplomada pela Aca-
demia tle 1'aris e com cisa cm Va-
ri., montou scu atelier á rua da As-
seinliléa 35, 1° andar. (105 S) T

(CARTOMANTE 
e faz qualquer tra-

J ballto para o liem, «fo usar de
cerimonias em falar 110 que deseja,-
res e trata-de feridas clironicas e
outras doença*,' rua Oliveira n,-. 1.3,
íimilos da capt.Ua do Amparo —Cas-
cadura. <29oi S) J

(COKTIXAS, 
tapetes, pintur:

J óleo, moveis c <lc escrii
compra e tambem encaixe-la liara tiüii
dança, J. J. Martins; rua da Alian-

-a* a
criplorio,

dega n. 1.24", (sGcoS) S

COMPRA-SE 
qualquer' quantidade

de jóias velhas, com oj sem pe-
dras de qualquer valor c cautclM do
Monte de So:corro; p3__-.c bem;
na rua Gonçalves Dias n, 37. Jo.llic.
ria Valentim. '1'eloph. 

994, Central.
(4U7 S) B

(lONSTKUCCOES, 
licqiterios rena-

J ros c pintitras dc preitos; pre-
ço3 mò.Uco.1, com o cÒnstructòr Mi-
clialski; Uruguayana n. 8. Teleph.
5.13C, Ccnt.' <.I4o_S) lt

5814

Aurélio Lourenço dos
Santos

(PORTO -- PORTUGAL)

Í 

Antônio Lourenço dos
Santos e senhora, couvl-
dam os seus parentes e pes
soas de sua amizade para
assistir á missa que, por

tilina ile seu finado irmão, Au-
RKLÍO LOURENÇO DOS SAN-
TOS, será rezada hoje, terça-
feirai na egreja dc S. .rancisco
ile Paula, ás 9 i|a horas, agra.
(Icccndo antecipadamente aos que
accorieitm a este aclo religioso.

R 567H

Associação Protectora
dos Empregados no

Commercio

tA 

directoria desta Asso.
ciaçúo manda celebrar na
tlia 2 de novembro proxv-
mo, ás 9 '!-' .°»';>S' »°
al!ar-mór da egreja de b.ão

l'í.;nci^il dc Paula, uma missa
nelo repouso eterno das almas uc
seus consocios íallecidos durante
o anno c, para esse açto dc reli.
i/iüo c caridade convida a .odos
o ssrs. associados c cxmas. fami-
lias honrarem com sua presença.

57S9 J
M______MHHHBHHHL1

FINADOS
Não comprem coroas, palmas,

ilioiiqucts c flores soltas sem pri-
meiro ver o niagnifido sorlinW.nto
e os preços baratissimos porque
está vendendo o Augusto Vonscca
á rua Mnriz c Uarros u. .-,fi9.

{M s'S23

Manoel Augusto
Pedreira

A viuva e filhos, genros,
netos .c irmã, sobrinhos e
cunhados do fallççido MA-
NOEL AUGUSTO PE-
DRK1RA, muito agradecem

por este meio, a todas as pessoas
dc suas amizades que acompa-
nharani, os restos mortaes 11 sua
tflfinili ntorada, c bem assim a
todos que assistiram a. missa de
setimo dia, cm suffragio de sua

50G7 D

f

Mme. Caldeira dc Andrada
participa aos seus amigos e ire-

FINADOS
Caldeira de

aos sbús amigo.
güczes* que tem cm exposição ar.
tisticas coroas de.biscuils, desde
_?òóo. A' Jardineita. Rua Ms-
t-ninli. de J'anna 

i. 1^^^

Manoel Pereira Ca-
nozza

ti» ANNIVlvRSAR.IO)
Uosa da Rocha Canozza

convida os seus parentes c
amigos c os dc seu sempre
lembrado marido, MANOEL
iPERElf... CANOZZA, para

assistir á missa que, pelo descanso
dc sua alma, manda celebrar hoje,
terça-feira, 31 do corrente, 7" an-
hiv.rsario de sett fallecimento, . ás
9' lioras, na cgrcja.de Santa Rita;
por cujo comparccimcnlo desde já
agradece penhorada.

CURTAS 
tle finuça.— Hons fiado-

J roa c Iio:ts cónd.çuíw;
r.ilcntes 73,
Rodrigues.

praça l'i-
'Io andar, com o -sr.

(5Í51 S)J

CtAMISAS 
e ceroulas sob mctli-.U:

' rua dã Carioca n. 5a. (5150 S) S

C1A0 
DE VIGIA — Vciídcse um

I grande, novo, por preço de oc.
c»»Íão; rassngcm 19 (. •— liòtófoBo';

ÍSiío Kl T

IMPOTI.MCIA 
- Cura-sc com as

Pirrafus <Ie catnálu, remédio vc-
gctal. tncontra-sc ua rua de Santo
Christo n, 99. (50g. S) R

LAVANDERIA 
Modelo, lia só uma,

c e a única que lava e cngoiti-
ma toda a roupa, tanto de homem
como de senhora e casa, com espe-
cialidade de luxo, com u máxima
perfeição, sem o perigo dc coiitasio;
manda buscar e levar a domicilio.
Telephone Sul 570. (.39S S) M

TVÍ ' — Casas mobiladas, mo-
JJX veis avulsos e' de escriptorio,
cristacs e objertos de arte, u casa
Souja, ii rua Senado. Dantas to.|,
compra feja qual (or o sen valor c
paga bem. (56SS S) J

MUSICA 
— Acceita-se a direcção

dc banda marcial, cstudátitjna, c
ensina-.e iiiâtrumcnícs': iécii; aros,
scproí dedilho, tíülícjo. ilicoriri; rua
Itapiru' n. 153, casa 13. — Silva.

<5C97 S) E

MACHINA 
registradora — Vende,

sc .-.'nu quasi nova'; Avenida Kio
Branco 11. 110, d" andar, sala 3.

(S759 S) J

MOVEIS 
v.sados — Compram-se

mobiliários completos, avü!-3QS|
objectos de arte, .-iniiguidades, etc.,
rua Senador Dantas 11. 45, lerreo—
E. Ribeiro. (_t.|_ S) S

CÍIÃT-En. 
íompTctatocntc .'itfdc.cn-

dente, com ou sem mobilia» para
mn casal com creança ott para tlois
moços. Danilo quente o frio; mesa de
primeira ordem j rua das I jranjeiras
34Ú. Tcl. Central 5CS1. (5330 S) K

CARRINHO 
para venda nmbiilan-

tc de doces, bebilot, vende-se á
praça dã Republica '193. (5533 S) M

(^O.XSUI.TAS 
espiritas — Mme.

J Maric Loiiisc lê tambem n.i li-
r.l.o.i das mãos c só acceita _ratifi-
cação depois da pcs?o.'i conseguir o
qne deseja — M.iltoso .11. (4331 S) S
htAUTOMANlIl-J habilitada muito
V> conhecida c considerada pelo uc-
corto dc suas prophecias, tendo por
motivo . de força maior, deixado dc
annuncínr, novamente c .pera merecer
a confiança dc todos que a miizcrcm
consiiliar; 11a rua de S. .retiro 331';
sobrado. (43« S) S

f

Coroas e palmas
de flores naturaes

recebe-se enconimcn-bs para finados.
Casa Arte Floral

Rua da AsscmU-a 113. Teleph, Cen-
trai 1S37

LUTOS
Cuidado com os intrujões

íFilÉSf
Orando, variado o lindo .orti-

mento cm coroas, cruzes e ramos
fúnebres paia enterros c orna-
inenios dc túmulos. Vendas por
ntncado c varejo. Preços sem com-
jictidoics.

ft FABRICA DE FLORES
Viuva Pinto Gomes

KS. Kua l.iiiz iii- CnmõtíS, 3S'iKiiiifiioxi:, xokxi:, aiar

i_s»8j. !«»;:::«•_;¦: ;-.«< sa»-; :«_• >::í8BK :^»t>' ::i-*»:: :^e?:: 'S»-:::-»»,^ r-í»; ^e>: ::-se<

Os iivoDvlctnrlos da Casa
rtas Ka/Pinlits Pretas, teu»
d» snlililo mio coiitiiiúii a
itxplontcão il» Cfcilito do
muilo dn seu ostiibelecl-
monto |iuv parto do inili-
viduos suspeitos, nvisnm
ao publico do oue a fusa
das Fu/.ciidtis 1'i'ctas iiiio
tom niicntfs do lutos o não
inandii seus cinpre&ndim a
domicilio —— sem rccobòv

pedido para tul fim.
IMerits o\pliii'iiiloi':is o tam*'oem suspeitas são auiiellas
iiui; so apresentam como
míticas cònt.à-iiiestras da
Cnsa dns l>'a/rndas Vrelas.

l'J_l)1.0 S. OlJKIKOZi
« IltMÃO

Tel. 0. 101.

MOLÉSTIAS U «lí»
Cura rápida com a

INJECÇÃO MÀKISHO
Kua 1 <le Setembro, 180

( .IIAPÉOS nltiinos modelos a 12$;
\J '15$ c ;n$; tinje.se c rcforillii-se
a 5$ o 0$; Mme. Éos, i rua dn Ca-
rioc.i iii 10. (.i;85.SlJ

CATÁLOGOS 
de scllos do. llrasil,

cotn IolIoü 05 erro3 e va-ricdatlcsi
preco 1S000; lluspicio 30 — J. (Jos-
ta & Filhos. (3,-3i S) S

TÁA'-S15 pcnõãú cm casa _c (arai-
U lia, ti Oo$( e furiiccR-se^ pará [ó
ra; rua 1'araná 11. 37
tòvãõ

S; Cliris-
(37-13 8) J

DENTISTA 
—- Vende-se um app.i-

relho Sãl'brid_ dos jjrãndcs,
uonVplctõ; cantas nesta iròtlacçãoj o
A. !•'. R. (ãOSoS) K

DENTISTA 
— Com unia só onv

ponla do Local AiieitliczicO"Itlclson", ohtem-se a nnesthezia re
cional; o luai. podero.10, infallivel c
iiioüer.sivo. (.1923 S) S

tSlKHEIRO — l_niiresta.se desde
X' l;íõpo$ ate sq :poo$| sob Jiypo;
thecas tle predios a juros de 10 c 12
p-jr cento :io àiítio e fidcntUn-sc qtíal*
(jücr quantia; i..o, Alfíitnlega, i" an*
ilar, {.onde sc informa. Kncarrcga*sc
lanibcin de compra e venda du p;c-
dios. (5.31 S) S

DIN11K1I.O 
— Kíntircsta-se sobre

promissórias c hvpotticca<;« Iín*
Fjrio 1,--', sala ., das 3 ás 5 horas da
tarde. (S 402;) J

MSIF.. 
Sarmento c mme. Moraes

Sarmento, fazem vestidos com
perfeição c ürcvidtide, á rua Julio
César 11. 58 sobrado, perto da rua
do Ouvidor. (3526 S) M

IIFMF» Clara Coudero _ Manicura,
HA pedieura, masragisla diplomada;
rua S. Clemente 11. 103. Tcl. is.o,
Spl. Vae a domicilio. K6 ás «cr.ho-
ras. (26.14 S) It

TITASSACEXS electricas a ü$. ee-
1?X nhora habilitada, applica só cm
senhoras; Avenida Kio Branco 9, a°.
Acceita chamados a domicilio, pelo
mesmo preco. Tel. 317S. (so^i S) S

TITMK. THOMPSON — Rcconei-
1?X Ilações em 8 dias, responsos,
casamentos tlifficcis, etc. Encarrega-
se de tralKilhos para 03 listados.
l'ngamento 110 fim. Consultas gra-
tis. .Máxima rcícrva c seriedade; 73,
rua Máurtty—Mangue. Ao lado ua
antiga Comp." do <iaz. (:i3!).S)S

Lotn ia Caiai Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Estracçfiéf pabltoàa sob aflsoaUiaçãta do governo
federal ás 2 li2 e aos sabbados

i ás 3 lioras, á
Una Visconde de Itaboraby N. 45

HOJE HOJE
207-4S*

20:0ü0$000
Pof lçèibOj" cm meios

333«-í_S3'

16:ooo$ooo
Por 1$600, cm meios

Sabbado, 4 de novembro
A'8 3 li orna da tarde—300 — SO

MOBII.IA 
para noivos — Vende-se

uma tiea mobilia completa; par.a
sala de janlar, quasi nova, á rua N.
S. tle Copacabana n. 53 -- Leme.
Tr-ta.ss 11 <iitalt|iier hora. (5401 S) )

MACHIXA 
Singer, para coser e

bordar, cõmpra-se de particular,
na rua liarão dc Ubá 10S. (30.4 S)J

MODI 
STA itubil, faz vestidos por

qualquer figurino, costumes tail-
lc.nr c toilcttes, por preços módicos.
l'ala inglez e portuguez; rua Mar.
.lorian. 1'oixoto 42. (4?JI S) J

M0T0RI.3 
trüasicos e nionofa-

siêos, dc iko, 1I4, il_, 1, _ c ia
III1., marca General Electric, liqui-
dnni-sc h prc;o barato; praça dn lte-
publica 195. (5530 •") M

01.1V 
o Orobó fresco. Penibii e

rimeiit.i da Corta e figas dc ma-
'lcira tle diversos tamanhos, vendem-
sc na casa de hervas c plantas me-
dicinaes, na rua Senador Kuzebio n.
aio, praça 11 dc Junho. (31157 S) K

\J ti
RO, prata, c!uÍ3!.of!c3 e..mais

„ mcíacs unos, em obra, mcãmo
usadoii coinpra.se na joallieria Ando-
riiihas, rua Uruguayana 11I4.

(415IÍ S) S

ODR, 
ERNESTO GARCEZ íiyisa

aos seus amigos políticos c clien-
te*, que mudou o leu escriptorio para
o largo dc S. Francisco dc Paiu.a n.¦4, Norte. (39U2 S) J

„o
44; telepli.

O melhor remédio contra iombrigüt.
oxyuror. e solitárias c o

AMBKOSIL
Vidro i$;oo — IJcp. Andradas, 43

c-S. Jo?é, 51.

IÍÍiKCÍ.S...-Sli 
di; uma senhora para

. viver cm; sua compatihia; preíc-
rc-sc estrangeirai decente, quo te.ilia
pratica dc governar ca?a, quem pre-
tender, rua dos Inválidos 11. . i.tr.
com a •.-;¦-,. liaria Josf. (5.162 ,S) K

DOIS 
comniodos, precisrt-sc dc ui.i

i.cròtõ, para deicànçar algumas
horas duraiilc o dia, cni ponto pouco
movinjcritndo, paga-se liem, c::rta com
cs condições para o escriptorio dcStc
jornal pata Aldo C. (K 43;!)) S

Til.VJlKIKO a prestiiçücs ir.cnsac
JL* -soli alugueis de prédios, en

aes
t prciiios| em*

prcsta*se, na rua Camerino o'., de i
ás 4. (3S;d S)J

I)11XUEIR0 — Qualquer quantia,
a juros 

'módicos, 
para hypotlic-

cãs, anticltrosts. tleícontos c éauçõça;
compra c venda do prédios* ^Ürrciiüs,
sítios c fa/cudaü; com ). IMnto, ma
do Rosário 13.1, tnliellião. (2S.9SS) .1

DINHEIRO 
sob liypothccacàs, _

juros de p c i_ •',<¦; rua Uru-
giiavaua 8, com Tlicodorò. (o7--.i ^) lí

"^ Bonina"
DINHEIRO 

sob ...p>t_cc_s; iner-
cajtloriíis, juros o caução dc apb-

lices; t.. .Moura, l.osaHo .rc».
(=151 S) J

7 DE SETEI'
N.41

*0 R>'¦ TvlXlli:i!;i) «oli hypothecas dc
rf jtJ picdios e terrenos, juros niodi-
B cos. Ivmprestinir.d a herdeiros era
H inventários. Ucarontos d.: j-.u-ns de
_S ] aiiüüces'. iicéúcs, alugueis mesmo dc

m >

f M "*T Bi i apuhces, iicçücs, alugueis mesmo nc
_^^%V_^^ B uiòlíprcs ou usofruto coni o correetoi

jT l:T*r C')t'0,\S, m E:.ai'*crrcira, rua do Rosário m, ta-

\S corações, cru- g i "eijláo, í____i____.
, f.\ ;._i___ _--—-1

_e_, gOtlJCS omMhi-iixiiEÍRO ciiiprcsta.se a juro.'
missíihpfíis, cclliilp|do,'.g'|.J_r dç S"j" a ,-\,':"'.,l'"''7,':,i''„..:::i.

«!'i-:ou:t5». Mores artiliciiiea 1*1! ^,r„'_|ê(
ilo mais Uno gosto. fe 

'.—-1

mm SEM COMPETÊNCIA * ™im^°' »™ ***** *
Cartas para Al. lt.. neste

(4415 S) .1

Ê H.TJA.T' 
"DB SJK-TEIMCB-EIO, -3.X | ^síxincnur ^n).:^sòi,'iivn.-

DINHEIRO, 
q

pothccas, r.n negócios s£rlos; rua
Buenos Aires n. 138, a:ni_a rua do
Hospieio. (in L' "

um carrinho do molas, 1JKR0KI*-S
liara creança, f.-ancez. cm ¦ pcríéi- j A do Montt

tn eslado, [ur 60$; na praça Aífonso ] 
~~;"'

1'cmià íVt.

XTJÍ1.DE-.Í'. un
V ipara creança,

ifii, portas
ij^w:fc"':Í!_:Vl

aço, com Krcit
ló-ioi S) M

j?..am»TüKA'.ao
li liicsmo ineíliodo

/IO mor.-.mil

TRASPASSES
C5?35Í:lQ).R;.-'pEHDERAJI.SK çiiiii-. . npelices dc | J_ 

' 
..llc.;:,!0 metíodo do professor

»w»"— IX mu c.K\\n Ae iiví ead.i uiiiã, de T.-varc.i dn Coita, o pruferor ..lario— ¦ "" 
; rs. :t.;.o.!? 11 .--.1.051, ii«:orniisii:la.t, ]>;„.., ,|_ Jiscola de Aperfciçoamcti-

Sr 
A jo I de juros ile 5 ".' ao anno. pcrtçu--cu- ,0 iqccioira A rua Ur. Maia Lacerda

t t_ ! "'", a. Pi110. ;V'":;'-;:.""' '':¦'? ,,:i ','- n. (ií, Estacio de Sá. Aulas diurnas

—TrasiiiSÊa-íe ou vendem-se
ni.vcis, pela retirada da fa-(X.SAJ 03

niiiia; serve taiiilieiii para pensão, run
«rliorisada e ncrlo tló centro; imor-

' f inações á rua dn AliatVdcga 11. 34 —"•Casa llof_cí & TrtnSb. (37.'¦' 1'! J
5É boa bem con-

., tem nn-
do', meiluv
Iníorinaeõci

com o ?r. Sour.a, ârmasçm Colombo,

rjWASrASSA-Sli
.1 ecltiiitdn easti de (leuíã
(íiiiííco e situada ciu um
rea ponio-í <V'itj"- capital,

Snti-r.

;tdã Jtidítli dc Magialíiãe. i.1odõy c de
Armando Auriísío de (íodoy. —- Uio
dc íaneiro, JO tio outubro d? ioi6—
Ani1.111.lo A-.iRitr.ío dc tlodoy. (01mmmsmtmMrm^mtfmmmmwamaamwaaassmmmammm

DIVERSOS

d.13 S

AUTOS IiEXZ ... O uiiic.i óleo
/Ül nara sua lubríítca.;ão, c líubj"
lí. Únicos dcpíi.-iitatios }. M. Sam*
paio ,'; C.*i rua do Hospieio 113.

(4417 S) R

(.|ií.( P) S VKT1G0S PARA CHAPfiOSiPE
pr.ira José de Alcnc

_____; ___¦__'—_ _-_. SENHORA li NOVIDADES
Trncracen oíi l'in e.lbratlo r.a 1. I.obo S CJ., importadores, rua
X raSp«oE5Ci**ow rt)a J5e(e tic gç, do Hospício n. i,">, Kio dc t Janeiro,

lembro, completamente i~.olil.ido c Aos srs. negociantes c modislas do
dividido cai cscrípiòrlos, ii'-'." e.-i.io interior, . remcttcreiuos iiualijucr eu-
«ndos alugado:, dando os alugueis | ctiintiiciitbi.Vs i.:í;-.Sli) .1
Vara p.ííar a renda do mesmo, ficaii- ' '

do de graça para o iilugatario, sala A U.M RAPAZ -.Iteiro, r'.-.-.;:a.-,:
dr espera, tp.íart i, sala tle jantsr, c6* j x.Vcm capa do maxitno íts.eío, um
lia. cozinha, dispenso c arei. A sala 1 hom tiuaito, indcpe.idcnlc c casa dc
.lc i-nt.ir ó cspaçoi.a podendo servir 1 dila! .pessoast. rna-, do M-tlosr.-si.r,
pára pc.ifao. Vêudeni-se siUíumas ma-j sobrado, próximo a Had-Iocl: I,obo.
tliinas e" nicessorias tle u,assa„ens e'i (4147 S) S
íiíibollezainoniíi do rosto, cnsiuantln-sc | _

e nocturnas, Preços motlicc
(5Í.S. S) R

IpMPRKCADO 
"lc consultório -

J Prccisà-íc um
lioai
n. 3

'"C:\VMi
anda

que (tc fiança e
rua 7 d'e Seícmbro

das o ás n horas.' 
ís,-i>- ^) J

1 
.RECISA-SE pa.-a casal dc tr.-.ta-

nictttü, -dc commodos mobíladcs
e pensão, cm ciwa onde r.ão :I:.ijn
oí;tros ii0..',:t:;lcs, -no ..'alíclc ou J-0*
raujeiras. Cartas^ a. A, S., tia r;;a
Gonçalves IJ'as 33, loja. (443 |S) J

P' á̂ ordem c com rigoroso csseío,
á mesa ('-o$; a domicilio dc ;õ$oüo
para t-inia; rala Riachuclo 11. ijS.

(53-0 SJ M

IJEXSAü 
— Eoruecc-sc licat feita,

de cisa dc ímiilia, m rua do
Cattete 11. 3S7. <.yj;i S) AI

PONTO 
rvjour, desde ^oo róis; rua

7 Ae .Setembro 11. 93, i" andar.
(3di8S) J

, _*or S1.OOÜ, ei» dcciinos
Orande o extraordinária loteria do Natal

Sdbbatlt» 23 do Dezembro ás 3 horas da tarde
NOVO FLiAJNO M47-1*1.000:000^000

Por 56.000 em octogesimos a 70» rs,
Esto importante plano, alóm do promío maior, distribuo mais;1 <ic iooiooow, i ao -_o:ooos, a «ie io:ooo$,
4 dc 5:0O0$, 10 de ;2:O0O*. 18 do ltOOO

c SO üe 480SOOO
Os pedidos ilo bilhetes «lo interior Cevem ser acftmpa.

nlnidos «lo mais 700 rs. para o porto üo Correio «i «lirigiilos
aos agentes Reracs XA/AltElH & O., KüA JíO OUVIDOH
N. 94, CAIXA X. 817. Teleg. LÜSVKIi', o na «asa P. GUI.
MAR..KS, ijv.\ DO 110S;U«0 71, esquiu» do beco das Cau*
cellas — Caixa «lo Correio n. 1.273.

I>l-.I.OfjlO_ 
c dejpcrtaiioros com-

•' piac concerti a $3, s§, ;$, etc,
no casa dc grnmoplionea á r. Um-
(íiiayana 1.15, officina de iclbjooirò—
AUKUJto Heimão. (.)-•.. S) 1

IJELp/OEIKO 
— üiTcrcis joia^ e

X' rcloiiiòs bem «oneertatloã a pre-
ÇC3 modicoí ? ide á i-.:a Uragiiavani
n. 1.3 A, joalteria. Tambem eòmpra.

CEKEOS
k5 o troc

(5155 S) 11

Compram-se, vendem-se
ícaiu-sc, st-llos para colle-

çcoMj Hospício 30, J. Custa & Ei-
".'M. (,J,"30 ti) S

SEN'ü0KA" 
branca, brasileira, dc

liieia êdadei e muno asseiadn, mo-
desta, sem compromissos, pacifica,emprega-se em casa de senhor nas
niciinos condivões, para o s.-viço rjue
sc combinar, mcnt.3 lavar casa c c.-.-
goniniarj não faz questão so tiv:r
um filho dc um ale 6 citnoss tnmbein
íae da capiial, para o interior!; nio
sendo pe.-oa que possa dar bom Ira-
tamento tino sc àjirsculc, ú run Uc-
hedicto Hijipuütó ti. .ic; — _\ 1'. V.

(5Í60 S) 1

SKXHOIIA 
rcspctiv.'., dceja uni

.. . quarto em c-isa dc pcqiicna fa-
milia, o':( de senliora só, .pjc more
cm cas:i 'confortável, «ó serve cm
Conde dc ll.infiiu ate á Tijuca c
ruas transversae.. .Ucsposta, escripto-
rio desia folha—O. Amaral.

QAI;AO com
Al-.v_.-i.vo num de frente

om tres j-'::'.r!!:is, com nonsão,
para casal o;i doi_ rapazes; Avenida
Kio Uranco i.j, _•¦' and. (soou S) S

SALA 
— Alll_a_e uma de frente

:í um senhor n;i c. casal, com ou
sem mobilia; Avenida Mem dc S:i
n. 57, sobrado. (5736 S) 1

SAI.A 
c pensão — Al-.15.1-sc cm

eva dc Iamilia dc trlitauicntu.
Telcphf 1-';;, Sul. Entrada pela tra-
vessa MargiiiM Paraná, ji. (t.|__<_ S) J
rTlKKlvOS pura homem a presta-X' çOeái c.iítre_a-50 na i"; na rua
da Assembléa ;?, so!). is70i $) S
*TM cx-iieg-j.iaulc deita praça, diu-
\J do ¦ ns melhore* iníormaçccs dc

sua corifiiicia' e íhílor, oherccc-sc
para fa.icr cobranças dc alugueis de
casas, croiilíia uo 'J'Iiesouro c rrc.*ci-
tura, Carta, nesta rcdaceiio, a CA.

(333: S) A

UMA 
senhora dc boa educação de-

seja euipregir-sc cm cnsa de
doa f;i:i.ilia, conto' dama dc compa-
nliiít c i>:ir.i algumas costuras. Infor-
inações ú Avenida Mem de Sá, 511.

K .5;ó

PKNSAO 
dc 1» ordem, farta, yüri

dr. c com toucinho; dá-se n me* jsa c .1 domicílio; na rtva Aris.idca-
I.obo 11. ;.i. Tcl. 25S2, Villa. !

f-'-ir'I_S_) B i
Í>ENSAO 

farta e variada a dõinl.cii
lin, "o?; á ir.csa, 60$; nvd.ío, ji$..co; Irülamcnto opiimo, ~-co/.:v.Í*.:i

comi íoncinho; travessa S. Xrrauc;s:6
11. 6, .:" -iidar. (r!)

U'MA 
família deieja encontrar úiim

scnfhora cjuc uafcíiíl:c fora, pari
morar jtuilp, itiçdiante a q-.jintii ti:
íio$, rasa c comida; rua l',.:au6 37;
S. Girbtovr.o. (;r.|4 S) J

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis té_S_ m
tencourt, parteiro, cura 03 tumores
dos seios c do ventre, aa molcatiaa
das vias í.r.iiariãs c genitácà da mu-
llier, as inctritc;, 03 corrimentos ute*
rinòs c va;/i;iiics e regülarizi a ínctls-
tniiiçaò per processo seu. Applica o
6oó c 914, com ou sem injee..\Lo c
esta sem dòr trata o diabctoi,
hérnia (tjuebraiiura) sem operação,
llonsultorio perfeitamente opparcliia-
do; rua ltodrigo Silva-11, zii, esqui-
na da rua da Assembléa, dii3 n ;';s
2 da tarde. Tclcplionc 2511; residen-
cia á rna Senador lia.ebio 31-. Ccii'
«ultus grátis. (3967) 3

DR. 
.1. PEDRO ARAÚJO — Con-

sultorio, rua Scic uc Setembro
211, de 1 ás -|. (jrtd S) 11

para o dih_iioãti-
co e tratamento

J.m «locuçar. tio es-
toititigo, inlestiiioi,
_i__dó; pulmões,

coração, rins, ossos, ele., pelo
Dli; KMXATO Dli SOUZA 1.0-
PKS. Preços módicos. Kua S.".o
Joiié, ag, das 2 ás • (menos ás
tiuarias-íeiras). A 20.

RAIOS X

IKÜLKZ, 
íranccii.

tini, 10$ c 15$ mensaes. Trata,
se das 2 ale 5 lioras; beceo da Ca-
rioca n. 18. (Sl"ti S) M

IJ 
KOb'. porftijrueza, feria, carinho-

sa c enérgica, chegada da lílt-
ropo, ensina porU'._ucn, ariihni., geo-
grapliia, ele. . c corte e costura, na
rua Assembléa, 79, _",-desde..io$oóo".
Não é curso. Vae a domicilio.

(53-5 S) K

PUOFESSOBA 
com esmerada cju-

cação recebida na liuropa; comi-
nu'a a ensinar mesmo á noite-, por-
tüjriicji, francês thcoricò e pratico,
aritiunetica, _co..r., bordado.--,. pintu-
ra, pyrogr,, etc. lí. Assembléa, 79,
2". Vae a domicilio. (5ò?3 SjJl

PROFESSORA 
sulssi allemã, que

fala francej, procura collocaçáo
cm casa dc família dc tratamento,
para cuidar dc creanças ou como da-
u\i de companhia. Cartas para Tro*
fesíora suissa, rua Carioca-n. 44, 3°
andar. (sútia S) J

SYPHILIS e suas conse.
rjucuciaâ, t Cura
ríidicalj injèccõcs

compictamcntc
IND0L0RE3,

ile sua nreparai.-ão. Appl. 60G c t)i.|.
Assembléa 11. 5.1. das 13 ás iS lio-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAS A-
LHÃES. Telephone 1009, C.

CIMAURIA —Cura
resíria-

dos,constipaçõci com felire, lironcliitcs e
a;thiua. Preço i$ooo. Depositoi Phar-
macia ''Hodrigucs, rua Marechal l'lo-
riano 11. 99. 13754 S) 11

Collegio Sylvio Leite
—RUA MARIZ E BARROS es* t
=58. lutcrnuto, , semi-internato a cx-
icrnato. Cursos preliminar (para anal-
phabetos), primário, secundário, com-
mercial, artistic» c dc preparatórios
para admissão ás escolas superiores,
tle accordo com o pro.ramma do l'e-
dro IT. Ensino pratico de liilRUas vi-
vás'. Tratamento excellente, tendo os
aíiminos cs rcíciçõcíi cm coinmum
com n familia do director. (3314 S) J

(VIIAPIMA Tintura idealVVI_Vninfl| garantida; para
rcstiítiír ao cabello a sua côr, ori-
gihàl ipíetii ou castiinlia. — Pre-
eo io$oco, pelo Correio, mais c$.
Deposito geral rua 7 de Setem-
bro n. 127. R. KAX1TZ.

Comicnai._!_»»_ dârtltròs, cnipin-
gens, ccícinas,
friciras, sarnas,
brotoejas, ele.,
d e.s it p; parecemfácil e eomplclamente com o

DriRMlCURA. (Não é pomadn).
Vcnde-sc cín toilaii as drò_aria_
do Uio e Xicíhcroy. Deposito gc-ral: Phannacia Acre, rua Acre,
n. ..S. Tcl. Norte, 3265. Prè.o
-•$000.

DENTISTAS

DENTISTA
11. Baldas Von riiintkciis.cin

lisp. em olilurnções a cv.ro, piai
lina, esmalte c c.ttracçjes cem.¦' lamente cem dor; colloca dim.
tes com ou sem chapas; a preços
reduzidos, Giíraiitc todo o qnal-r;uer trabalho e .".cceitu pagánieh-
tos parccllaclo.. Das 8 da manhã;
ás 6 da noite. Aos domingos só
ali ás .1 Iiorais. Rua Marechal !flo>
riano IVixoto 11. 41 (soliratl.i,
próximo á rua Üruguayaha.

V. Ex.a precisa
collocar dentes artiliciaes ?

Kão se deixe iüudir, pro-
cure um especialista, porque
esse irencro de trabalho exige,
tia verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
inaioria dos dentistas, que di-
videiu a sua actividade peloa
diversos vamos da profissão.
Não aconselhamos v. cx. a
abandonar o dentista dc sua
confiança, mas a procurar-1103
de preferencia; c.v.llisivniiu.1-
te, para collòciição de dentes
aitiücines, por ser essa a
nossa especialidade c por es-
tafinos coiivcncidos dc qtte os
nossos trabalhos executados
no. processos modernos sa-¦J.siu.cm nicsino os mais exi-
gcnlcs, sem qne cobremos- por
isso preços c:;a_crados. A pri-
nitíira consulta para inforina-
gt.es ó inteiramente gratüitàü
Ur. S.i Rçjjò; Ksiieeiulista —
Una do Carmo, 71, canto do
Ouvidor. (A ena

Dr. von Dollingerj
da Graça dol"l0S--dar,Be*~ T**?*™ neliocnoia Por-
tugiieza o com èslasio nat Real
Universidade de Eerlim. Doenças
do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias,
li.emorrhoi.des, estreilaniientos da
iircthra. Operações se.in ohloro-
formio c com a oncstliesia regio-
nal, -.r.m <le S.i 10 (sob.), 11 ás
i_ e ás 3 i\e. Telepli., 4.S10 Cen-
irai.

PHARMACIA

GRAVIDEZ O uso can-
staiitc dd He-
cmitogenol do

Alfredo dc Carvalho, cm iinr calis
úíi refeições» cri cuja compoíiçfto cn*
traiu a quina, kola, coca, lacto-plios-
1'lt.ito do cni, itepsíni nanercatina
iliastase c glyccrina « ci melhor pa-
runtia á viila <b ieto c da mitllicr
Kiavida, p.ii o lleinatoncnol, além
de poderosa tônico ú disestivo, ven-
clc-èo cm todas as phàrniaciàs c dro-
párias do Rio ti dos listados. Depo-
sito: 10,-Rua Primeiro Ai Março.

Veterinário-/-.^S:
to Pastor especialista nas moléstias
dos cães. Consultas e chamados, rua
0.1 llospicio 11.. Tcl. 1558, Norte.

Cachorrinhos-t^.1.,*;
de luxo. Destruidor da earna, car-
rapatos e piiliras, vende-se nas ruas
llospicio 114, Gonçalves Dias 38,
Ouvidor li.t, 7 de Setembro ns. 3
c 151, Cattete DÍ, P-* José dc Aleu-
cai' 11. 3. (íj.is S) A

Duchas massagens, ele. In-
stituto Physiotlicra-
pico do dr. Gustavo
Ármbrtist. Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
e intestino, ueurasthenia, .arthri-
tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás 11 da manhã. Uua Senador
Dantas, 48. (S 1135

Electricidade ^SK
força o lu_. Attende qualquer chama-
tio; II. Teixeira. Tclephone Central,
£535. 1'edro Américo 11. Bo, Cattete.

-n irfachinas Singcr, feitio. gabníc-
Ou lc, do pé c dc mSo, liquidam-
se a 10$, ao$, 40$, 50$ oti soo$; 2
bancadas para industria, com motor
clcctrico; praça da Kcpidilic» 195.

(.431 S) M

Perolina Esmalte ~c™£
que adquire c conserva o bclleza da
pelle, approvado pelo Instituto dc
llellcaa dc 1'aris, premiado na Ex-
posição de Milano. Preço ,t$ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA, suave c
embcllciador. Preço a$. l-.xijam es-
tes preparados, ã venda em todos as
pc.-funiorias e tio deposito deste c
<le outros preparados, ú rua Sete dc
Setembro 11. 209, sob. I5S9 SJ A

MALAS
Artigo solido, elegante c. liara-

tisoinio, só na A Mala Chineza.
Rua I.avradio. 61,

LETRAS DO THESOURO
Noias da Caixa, prata, nicltçl,

compra-se c vcnde-sc; casa Heis,
rua da Candelária 32. (R..ÍÓO

DENTISTA 
a :$ooo mensaes p.ra.óbtumçiV» a granito, platina,curativos dcsilc o prúiicirò dia. Tra*

balltos dc chapa; coroas, pivot, eíc,
por pregos mínimos c iraháUios sa-rantidos, na Auxiliadora .Medica; i:a ,
rua dos Atidr.-.da. 11. P5, sobrado, I nicnlc curado cm
esquina d.i rua tlencral Cantara, to- j 1'i-ociirac inforninções com o sr.
lephonc, .Nonc 3157. (1381 S) J Veijó, que graliiilamcnlc ns ofíc-

 , ¦ — rece, niio conhecendo caso nc-
I.opcs, cirur-' iilmin negativo; rua Theophilo

Gonorrhéas c li r onicas c
recentes.
Q u e r eis f i-
car r adical-

poucos dias?

TjENTlS.TA i ir.
17 gião t dentista, dn consultas

I., á rua V
Preços módico'?;

d,i 1'útria
(55=1 sy

das! Ottoni ifi?.

1>!í:,"S.\0 AIOXTEIUÒ -- I"' a
_L iuv.-'.!'.':* 110 Efcuero o t..n:l".;n for-

J.ÒllICHitOiicie
1" ai:

RosnriOj i-.-í.
(KM S) II

TJÜ-XSAO -
J brasileira
a domfcil:
Ltirpi 11.

l.in essa
Máximo «ssiíjo; :i viu

I5l.fi s) s

ífâ^RANULÁClÒ.ROÉIN^
"~ _ -^saa «01.VCCBOPM0SPMATOS ii. cal . e, aooA>
.«•^^«0 mieomiptMo tutmlluel QUB <l]8 FITIBA o «TOSUÍO_ *j.jij'..»jh aomittioo em todo» 09 HoapiT*st de fAllli

infallivel nos casou du RactllüStllO, OítMüSO
»-v»TflE-B«i«s Ossos. Cresçenca da.» Creonçaj. lactnçào,
?S£_3Í5.aiMí_. Ueurasthenia. txcesso de T;aialho.

Muito ugridml d« tomar, n'ura pouco de «sua oa Wta.
v_KD* ron JCTti) 13. Sta» ite fíiíesy, fAHÍB.tsasru.:: nu fimunci rmmuiil

3.3i J

Ser Bella

TJÃIíA nma senhora com um íiüio! _„
y mcuor, prccfíB-Bc dc nm cons- -»•

Créuie de Bcl-
leia "Oriental",
único sem ri-
vai, para man-

I ter a epidérmd cm pcrfeilo esta-
j dó de bviiiene c belleza c pelas
! suas qiialidads cmolifiitcs c re-
I frijjfctanlés o embranquece je as-
i setiiia, a entis, dando-lhe a. trans-'pãiTiicia A:x juvétltüde. Não é

gorduroso, é o melhor para mas-
sagciis c fa/. adlierir o pó dc ar.
ron, toríianttõ-o coniplclamciili; in
visível, .iÇooo; pelo Correio, iéií
.•íõcii). Vcnile-se nas perfumarias
c pharmacias. Deposito: 1'u-fii.
maria i.opcs, Uriuíiiayatia, 44,
Rio. Ví lianlfi um sello de 100
réis; enviamos o calalogo de Con-
selhós de Belleza. A 7S91

moMo r.rcjaUp a'.c 20?, c:?i ca?a i:o
senhora *-õ •"••.-. cisai decente; Caria
,-rn Coricio dc Obras do Porto, a 1).
Amélia, boiidcr, de ?ico ou centro da
cidade. , (3214 S) .1

IJAliA CASAES e cavaüiciros, rc-
_. cellcntcá upoãcutoi, bem mobila:
dtx3-, eom todas ns instaílaçóc-j cou* _
fotlavcis; meia dc jirimetra ordem, I
Cníà em situarão uiagniíJca; ma d.is
Laranjeiras ,-54'-'. Tc'.. Ccnt. ?6S;. !-¦,.,,

(5331 Si lí |:1T'M,A '"'C-i

TTM scnllor i'f.i;n'nge'ro l'e {v.ta-
ÍJ incuto e híoslcíío, prcciía dc nm
quarto ,em casa de í.miüa diáüncía,
ai- *Í5$:ioo,t no reíitro da cidade, Ca*
rio'..i ott ímmcJiaçCe?. Cartas resta
reducção, a ){.. ,l'-. T. (.;. ;So S) li

TTNHVV !v)ç3o ní.fj exinrnrtia a cns-
K) pa c fà'2 rcnyi.-orn cabello. l»:p.
Salão ICias. :¦;¦,;; Ouvidor i .->>, c -ris
cr.sas dc perfumarias; .ííioo. (,¦.*»í i-)J

ucc.a, çnEtna o
>v n;e;*( e;n oist
: da Coüv.ii-i-

tSl.rSl S
TjESSAO cm cas.i dc faniiiia, dá-l": famiüáai jo,
L ,c á mesa c domiiiilio, ndcinta- <-':"K
cio» ccítc.*Ò3 ile i*1 qualidade: rua dal—'r—r .-.
Carioca 11. 5.1, 1» aiidarlv-C,;)*. S17.S T|MA_fCimora çriit,¦ cmp.re(,'!i.íe., cai

DENSAO -- Dáic cní cara de fa-1 filhos; é .intiilo firinuoja ç talie. cos-
J. milia. cutreganiló 00 domicilio, tarar. Acçeit.i*"IK :para fura. I.ratar
íaria, Variada e limpa, por 55S000Í na nia Mariz e barros n. .V0..«oli:
rua Maria Eugenia XXI -¦ Villa (53/3 h) K
Isabel. (5B08 SJ S

VilSCKllliianí.l"tlSCl(U'TOKICS çoimi
rua líopuicio

tis.traballiar com _s niacllinas c outro., 4.1.0UEM que, masiiio para exa-
intí.terça dcstii Rrncto. Motiva cjle X.V mcs c concursos, tcníia pressa
trixsoassc o dono rclirar-se desta cn-1 dc saber porttur.» iranc, urithm., aí*
fiit.-.l. Cartas a !¦',;
pi"'-!,.
<¦"¦¦'

ACHADOS E PERDIDOS

esto efcrr- • jreurn, gco2r.;, liisU; cli*.. tem á r
(61C.7 1') J Arscmblca. ;..i. 2".. pratico, mclliodb

co çncrgíço c sírio prof. Preços
monícea por tudo: todos os dias;
4C$; menos di;-.- 50$ c in$. X.vi 6
curso. (;-.rfiS) K

.'reiatt. nm-
ti Il8. ¦';:(&)

I.iSPlUITA 
Eomiwinliiilò' — Áoa que

J .oiítcm — ltecemclicsido . da
Amerien do Xorte, nolia-so a.r.n o
mais notável d.is csoleristas, que
laureado pelo accrlo fie seus extra-
ordinários trlibãlhos, fins com muita
precisão, o "horóscopo" dc qualquer
pessoa, bem assim o "dia_nostieo' c
i. "prognosiicu" sobre qualtuicr s^i-
írimentà physico ou moral. Quem uc
rem trabalhos precisar, t-.hiittncic eu
deixe carta ua pnsta rc.-tantc desta
folha; a — Jho_ Taylor. (53ai ,S). R

1T1M 
c.ía muito discreta, aluga-se

_ uma boa íala por mez ou..como
se combinar, Cr
S. 1, 30.

1 c-ia lollia,
(5-l-'i S) J

ri Al.UNHAS dc r.i;,u Vcnde-sc
uma linda quadril OrpJnçtoii

branco pnr üo?, na rua JV.iru Ame-
lieo 11. i.ifi. (Si'-; S) M

/_IAM1'K1VU0 & C.'; rua
\.J Camões m. :,6. 1'enlcu.íe
tela il, 59.+ |S

ca«; montar, sem pr
iisla cas-.; as provi-1 do casa ltn

pTCVCl.ETAS 011 tricyclcs _ Xão
.!> mandem concertar, pintar ou re-

10 1131I (5341 Q) R

l'ei
.1.

Tcle;>ii. *73-l» Ccntr

metro ve: os p:e«;u-
Ao Catlctc it

tj.-.ic sjn

X,0M/^AM i'K!.I.O
'_/ Camties n.
lcia n i'.;"..i
«ieiiciai istã'

(ÜAMPÉf.I.O 
èi C", na 1 . ... .

j CaiiCc-! ... ia. P-fde11.sc a «a- TJAlUflXHA - Compra-s
ula n; fii.ifij, dc-la casa; ns _prov
dei fe3.çstâ.;:djidas. ijfi.T 

¦¦¦¦>'

tAMl'KÍ.1-0 & C: rua Laií "V

— Já usa cm ruas rt'1-i-
:i?-se a cr.i- ! X> i-.'._. es-dciicio o*í vinho- dc mesa

previ- ( di I'-,.iT?iri. do Í-Ünho c Dnurq ? Dc*
I ,.-3j O) li j pòoito á r.ia A; Hospício 11. njS.
-— " (109 S) S

1AMI'KI.I.O & CA rua I

wmYWTIIMCAS na cidade c sub-
lítallsta hz de graii-

dc-i ou pequenas quantias, jv.ro mo-
dico. Ir.fornv. por favor, o sr. Ciia-
ves, íua do Uosario i.r, sobrado.

Ct.44S):J

RVfOTHKCA — lüizcm-se sem
ccihiÍiiií'**Ü9, i.n *"Ua Dr. Hodrigo

.. . S.-.:i!f.s n. rt-, das io ás i_ c
das 17 ás í. horas. (5269 S))

ifTYPOTlTÊCAS fio prerlios a ju-
AÍ ros c condiíOe. que c tratarem
c.-r.i o y:. .uor;
da Assembléti n.

C«AM1'I Cai:uniões it. .ifi. 1'ernen
tela 11. 37*29 ,<1.-í;''1 

C2V;;
«Icucía.í ttstãp da;!.:?.

B~~7aS 
ft MOVSi.S; n,

liara A.'v:.r;:::s. ,

;? a cau*
.-.s provU

(5453 Oi S

ji > usnd,i; inforn.hçDrs
clial 1'TorÍono Peixoto t\
ma Popular).

1:i/C;íu:-c ;i r;';i
r* nudar, i\:v.-

(327a S) I

Bar- •—-

nina j u'..s.

it.3 tCine-í TJYrOTIIECAS — far.sm-sc dc
(-11; 1 S) .SI.J.Jl predios un .-ratro c nos intuir-
 ;,Í05, com brevidade; r.a rua da t.Jui.

r>0"A 
KOITE -- Ji adquiriu uma tanJU n. ri. óifalotsila, com l*iellos.

>rr.odesta casa para aua rc3iddicia,1 dc i ;':> -t horas. íji-io W -d
orjr módico i rego ? Kua Buenos Ai-1 .———— •
res n. igü. Tel. sjr.í. < 11,. SI S j 

'|.\-S T1TI-T0 dc lin_ua< — Inglr

¦__ "' ¦'"'''•".. 
|:l,T:CDF.K.\V.OÓft .. Vende-se iiiíii

IiliXSAÒ 
—• l"oriiecc-so á iv.C3a e| l' 3 M. por «0$; t.rcçp 35Ç'$óõo

. a domicilio, garantindo-sc hoa co.
ziillia'; preços niõilices; rua da Ca
rioca S, =" andar. (53icS) _

tr;tí:.-e com ú Olavo,
!:'., á rua Piei Caneca ;-•. (s;_o'S)J

y.rJy.TitíOI Te I.Mcl,V, li
X {úiinús U >vUSi'

dados

Cem.
(5-'ãfi SiJ

IJRKCISA-SE .!¦-' sacio coai 3 con-,
i los, pata preparação dc prezuii- |-iaoSj inmo.. IVre.ra,
ios c catnc dc porco, systema suis- lembro .•_.', tec-m. .;-•
sõ. Carta o lanes, licita re.la.cãc

(5700 ís) i \ ¦—-——
I J. .nrvnft — ' "' Partianur cmpics-

tjiÊXSAO — Aluga-se uma com. ai- O.OUOiP i... i..h liyyoibçca dc pre
J. ffti.ia hbsnedei e .*.. rnaffniíicos ídio. cm bont locar;

DENTISTA Heitor Cor-
ria, cspccla-
lisía em Ira-
bàlltuò a on-

ro e (.'entes _rtií._i_òs, Giiiiinetc
inontailo com npparclhos inõiler.
nos tle clec.tricttl.i.lo. Preços mo.
ilicos. Das 7 ,is 6 horas, fioiuiií-
gos até ás .) horas. Truve.sii deS Irancisco d_ 1'aula, i_ .

PARTEÍRAS

PARTEIRA-

Casamentos

.-.t magmiic -puns hospedei
...artus, bem mobilado. gr,-.:-.-ic Ja--

dim,.'módico aluguel <• mais dc.cn-
deiwias tiecc.i:ari::í, por 300$ uiç::-
saes.. Informações, á rua S. Pedro
n. <27. (5S.3 5) S

•-- I
Uruguayana,

te'riiiÉli..r!õ5':
(571: Si Tt

MÉDICOS
IJICNS.M)dem, á
cntlar.

. Fòraccc-sc de
;a da Alíaifdesa í

(3.S34 1) S

1)EXSSO 
— Uá-sc á mesa n fio,; ;

a domicilio r"$ e r.vulso, iíí'h>.
Traiaracato ile 1° ordem, íarlo c va-
liado; rua 1" fie Março 2.;, 2a and,

(I3JJ SJ S

ÍJEKSAO 
tinniliav -- Aeccitain-sc

. - pensionistas de mesa c mania a
domicilio; preço razoável; rua tia,
(lujluiida 

~Qó7,í. 
fób-ado^;.(?Sefi2^)__S

5JENSÁO, 
«hi casa de muito respei-

lo ciasseio c tendo nina fliiina
sal-a dc trente c mais cnuqtí
cont:U-sc na travessa Vkcond<
raná .;, esquina it.i rua Senado:
gueiro. (;-;i»4

cn*' l'a-
Vc •

_¦___

11c

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS 1NT!:R\.\S
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
M_US. etc, Con.sultoriu 1 rua Uo-
drijya Silva t\. 5- Telop'.i. 2.271*,
Ccuti Das 2 lt- ¦: lioras. Uc.-.idcn-
cia: tr.ivc..ia Torres n. 17, Tcl.
.;..:fi;, Cem:.!. (j S593)

, Mm:.
IVaricisca

Ueit, diplo.
iiíúda nela .

. P. Ae .M.¦ic j»o,;gu, tez appartrrr n ménátrua-
ção por prpeesso sciçniiíico c semdor;, trabalho» earautulos e preçosao ..alcance dc Iodos, iem o menor
perigo pira a s-aude; Irata ile doen-
ças .,.. utero; rua General Cair.ãraii. 110. lei. 11. 3.3.8, .Nono. proaimoda avenida Crnival, Consultas i-,,v
__- IS 45ÍJ

t r.fjlri-sç
com bre-
v i il a de,
tu e .1 in o

sem ccrliil.es", civil, 2$$, e" reli-
liios-., 20$, cm 24 heras 11:1 forma
tia lei, inventários e justificações,
rlc, com Bruno Seltegue, á rua
Visconde Jo Rio Branco, .-52, so.
brado. Todos os dias, domingos
a feriados. AUentlcm-sc a chama-
lios a qualquer hora. Tclephohs
n.'; .1.542, Central. —X, II. Os
m.iios que 1 ratarem <lo seus pa-
pcis nesta easa não '.'rão o in-
còinmodo dc ir á policia; nã-i tu
còn fundam — 32, (S 1232

PARTEIRA Mine. Maria
Joscnba, dí-

... , ¦;.-.:-. 1'ioma.dii pila^¦nculoade dc Jionieina dn Madri,!,trata de u ;ns as doenças das seniio.'res c Ias ajipareecr o iilcoirimntlo, porprocesso tci.cntifico c sem dor nemo menor perigo para a saude, tra-bailios garantidos c prcçoi ao alcan-
«e dc todos, Avenida Gomes Vrclre11..;,-, tclephone.11. 3642, Central, con-

l'.ai licite—ao lheilrbKônnblicri,

aliOilSOit
TJAIÍTO S1ÍM IJOI! — Mme
JL lieüi, rflplomnila pela l.'aç-.ilda-lc
dc Medicina tio Kio, rartieiiii t:i
suar. clientes que o.*aba de í.xur sua
lesidcnci?, á rua da l'.','a n. 60.
Tcl. ;_•£. (3144 SJ >

rvUARTÒ -- Alu.-1-se um m l.ili-
V. do o-.:i caia .'.e í.iiuilia, pr-'-a um
T:.^*, dando uma pc:.:.;",o. dn arcyer

.1 S. rranciíco. Cartas a 1\ "j,«-,?-
criplorio deita ir-üia. f;joo SJ J

as gralis |

(1-2.1 S)
1'artos. Mo-
lesiiis d.is¦JVatanionto

dos abortos c
suas consé-

<i-.!c:i.-ias, dos
corrimentos

SENHORAS
das eólicas «torb-õvàriatia^e das rc*—?,
l-r;-ft-..'!f.!-.5 c t.-St-Maia>" -\-<.-.' n-1- 

'.,"

Vi .f..1- as ,s- -''"-'vi' <lo th.'Pedro
¦19, Ccnt. (K3402

*»¦*-= fi___c:___-,^

Professores e professoras
I!-i:r- t^GLEZ í!ratico, Mr.

garan-
: - ensinar
-•-.. Largo.^. i'r;:nc:sco .-.. c r.;-a -Ja Cariocai" nndar. \ ;.e a domicilio, por.-oi monicos. 1 lt ,86a)

:o$

« fa:slt!* •> ^•co0' deS;'.53WQ) «loria. orcVr N. Soares.
rtAKTOKS DK VISITAS — Cen
V.' to HS. Ourives n. fo  r.ipe** '" (Í423S) Slijnini da rui da Ouitanda. (41.ii.SjS

APARTO --
v^ dc respeito,

¦ •> v-y.

At,i

icez. portutruezüiv.íio lUpido; preco mo-lico'; [:'sHÍcn'**Íã dnS. l\-.lro :;.. u, .1" niidir, cs-1 rul j)r. M
c:n <tt* .*»j.

e a cavalheiro
um independente,
rto, inodo.-n .. K -

casal. Jii''oniiaç5ci á
Lacerda it. 65 '"•-¦•i-

(SS8? S) R

espes a'is'.a c:n

mofestias dos Olhos, I;.,
ouvidos, garganta, I Lri

nariz e doenças ner-\tsca.v:a, prascejí e vowtu.
Víinat. A'T.'v.^i,P«ios- professores: líodscr«"•J«a* e ITciiri (mctliotlo Berlitz); preço

Todos cs dias. das 3 as íi horas modicp; rua da Alfândega n. to..
da lar.lt...üurt RiUriiSo-.Sdvavii. 20, | ro.rado. i'.;;0 S.i il

Setõnibro).. cfníiiliorío .erícltax.enie 
"pKpl-ESSORA 

formada pelo fr7-
•.-inarclnario com iodo o matcrir.I pre»-[X ?tiluto ds _.T;!;:s-.i, prenaríi ahi-
cl'i pari '- c<i iic= e n< IraUnicntos . mnas para o me-rro e leeciona pcia
constantes Atu-i iso^ciüb inues. j mesma disciplina; preços módicos: á

Uidj 3) J I praça idi.ua n. 71. <5J:CS)R

Talisman Grátis para ven-
cr os soffrimcn-

ios ti didiculdã-
des da v ida
tir n .1, l'.' .S',1-

va, po.Ua rcslãnle de Cascatkira, com
éuvcioppc Ecllado e sobres críp tado
para resposta; fciiicttc-so para '....s
03 Kstados. . (.iS-M S) J

OQEHCAS GO APPARELHO Dl-
EESTlVO E DO SYSTEMA HER-
vnsn DR- remato»««« DESQUZfi 10-
PES, dooante na Fa*
cuidado. Exames pe-los ralos X, do esto»
mago, Intestinos, co-ração, pulmões, etc.Oura da asthma. -
Rua S. %Sosê 30, de 2ás 4, (raenos ás quartas-feiras). Grátis aos #io-hres ás 12 horas. cam.
'.irmos, a cisa ijuo maior Eòftihicht.tem dc moveu novoi c usados, col-
ç.ioes o ulmoíailas, n.o tem coiunctboor cm. preços, por (|iie fabrica cmíiias oüicinas; tamb'cm rc ciicarrcsadç .reformar os mesmos; „ rln -, õ.
Maio n. 505. Teleph. Villa t.S.» -

REPRESENTAÇÕES
Tara Rio Crande, Pelotas ou todo a
Kstado. Acccita-sc de casas commer-
ciaes c estabelecimentos industriáes. á
commissão c consignações. . i'ara ín<
furm;u;õC9 com o sr. Antônio Cravo.
ua Knipresa. dc Mineração c Tintas"Ancora", á Avenida Kio Uranco 17.

Vende-se em bom ponto, fazem
do bom .negocio, tem .ortimento,
consultório, medico, casa nara
pequena familia c chácara. Tra-
ta-se Drogaria Azevedo, Assem-
bica, 73. . S 4J.

Doenças dó Coração
Ponladas, palpiiaçõcs, cansaço

falia dc ar, pés inchados c hy»
ilrõpsiás; bater forte c irregülav
dns artériasi do pulso c do pcsccv
ço, e as lesões no coração, causa-
das pela sypliilis, rheuniatisnío e
.-uterio-sclilerose, curam-se com o
CAKD1ÜÜ1ÍNÜI,, grande descobet-
Ia, approváda pela Saude Publica;
para essas moléstias. Granado &
Kilhos. Kua <la Uruguayana 11. ot,
U:o de Janeiro. Importantes alte»
tados das pessoas curadas c d»
médicos notáveis. Vidro, 6?ooo..
1'eio Correio, -$500. 5=6" í

PHARIUTICQ
Pôde assumir a direcção teclinlt.

ca de qualciuer pharmacia; pre*
poslas a B. G. M. Cartas nesla
.redacção. 5-7S J

As pessoas de cor
Conseguem.tornar os seus cabclkH

lisos, por mais ondulados ou «.crespa-
tios t(uc séjani; com o l,)'sodor. quo i
infallivel. A' venda em tolas as per»
furaarias de 1- ordem c na "A' Gar»
rafa CrAtide". á rua UruRuayana Cú,
c Avenida Passos 106.

I'i;uKSTKEM.Q & 1-I.HO
Vidro .i5ooo. pelo Correio 4$oo».
Não sc acceita scllos nem «s-

lanipilhas. lvm Nicthoroy, drop,a-
ria llarcellos. J .44.__ LEN^ '

Km metros para fabrica^
cm qualquer quantidade, »
preços rx.epclonacs.

Vriiia de H. ChrUtovuo 44-'
Xelephouo 15868, Vill»

R 5<Í3*

"MILA"
}¦**»¦

Brilliantina concreta, com peiro-
leo, deliciosamente perfumada com
penetrante c escolhida essência, dá
brilho e firma a côr do cabello, ao
contrario das demais brilhanlinas
que tomam os cabellos russo9. Vi-
dro, 3Ç000, Pelo Correio, 4$ooo.;
Não se acceita sellos nem estam»
pilhas. Xa "A" Garrafa Grande",
rua UruRuayana, 6(i e Avenida
Passos, loti. Kin, Nictheroy. Dro-
garia Barcellos: J 11448

Ouro a i$8oo a gramma
PI/AT1XA 8$ooo A .?ioo

Prata, „o a 60 réis .1 grairimâ,
brilhantes, cautelas do Jloiitc de
Soecorro c de casas dc penhores,
compram-so á rua do Hospieio n,
aiC, hoje Buenos Aires, unica
casa que melhor paga. (S 4135'

Cofres e Registradoras
' Veudcm^sc c compram-se troçam-,
sc prensas, carteiras para .escripto..
rio, toldos, machinas de escrever,
cie. Kua Frei Caneca 11. 7. !» c
11. Casa Encyclopedica. (S 4170

Papelaria, Typogra-
phia, etc.

Vende-se unia machina dc aparar
de ,.0 ccnt., de boca, unia machina
de impressão Iíiberty, c uma prensa
dc f.teriolypia. Preços de oceasião
Uua Camerino 11. 134. (S 4'.19

Casa mobiliada
Aluga-so uma, por seis mezes,

perto dos banhos de mar, no Cat-
tete. Qnctn pretender, deixe carta
ne.la redacção para h. S. 53 22 'A

Casa no Flamengo
Para família dc'grande Iraíamén-

to e sem creanças, precisa-se alu.
L'-ir por alguns mezes unia casa
mobiliaJa ou não, situada íi Priiia
do Plamcngo, ou suas inimcdiações.

Cartas nesta redacção com as ini-
ciaes L. C. (S 41.3

Moveis a prestações
Querem vv, ccx. comprar mo-

veis om melhores condições o por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Kuzc-
bio ns. ii/ e np, telejihone 5200
Korle. (S 204;:

PHAMACIA
Vendc-sé unia em boin logar, li

vrc c desembaraçada. Informações
com o dr. Moraes, á rua dá Quilanda, i_o, i" andar. Preço ....
;:.íoo$ooo. '(R 516,

Gora da Tuberculose
DB. \. DANTAS DE QUEIROZModernos inçthodos dc trata men-
(o medico e cirúrgico; coníomie n
mcljior indicação. Cons. Das S ís
11 da manhã. Uua Ürugttavana, 43.

(B j.So

Tailleurs e toilettes
chies

Kxéciilatn-so com primor c .bom
Kosio no José Miranda c mme. Ju-lia Miranda, ex-contra-meslrcs cl.-i_
casas "Nascimento?! c "RattnicrV.
Acccilam-sc cncommendas do in-
tei-ior ; na rna Ouvidor 103. en-
Irada pela rua Sachct 42, 

' 
Tele-

phone 6i;8, C. S 4231

ALUGA-SE
O predio da rua Moraes e Valle

11. 5, todo reformado de novo; as
chaves esião na rua da I.apa 11. ;í,
co:n o sr. T.opes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva 11, 26, i" andar,
com o sr. Kou.a, preço commodo,
Minas.

Situação ou Fazenda
Compra-se uma; aí. cem alquci-

res, com a vantagem tle pagar a
prazo, entrando com pequena
quantia., qúe tenha boa casa, boas
terras e aguadas, próximo tle cs-
trada de ferro 1; da capiial o mais
possivel. Detalhes minuciosos nKo.ue Soares, á rua Uruguayana
". Li5. S 4230

San;; IÃI9 S) M

Or. Ed. Mereilfes-
Doei:
liaria:
cleilricò

llirj.

mtcnwç, cre.inças. Vias t-»:.- Appnrclios riiicrosc'oB'ic.5ue illuminação nai-i ,'¦.-es c irataincnto das doenças- -r.'•a. hc_.Ra, rins. recto, intc.fmm
jS° íZ-,..rr Trat- rápido da :$.

CASAS PEQUENAS
Alugani-se pequenas cisas, comdois quartos, duas salas, ro.inin

o. quintal, installação electrica hy-aicnicamcntò construídas, conibondes á por!*, logãr saUtbrc, pormódico aluguel, á Villa Rosa, árua Delia de S. João 11. 239. A*chaves na quitanda n. _37 da ;r.o.--:-.-.a rtiav. (3121. J)

Terreno em Ramos""
Yeii_e--.-_ um lole com __x;o;na rua Costa Mendes, cinco mimt-tos distante da estação;, tra-a-se árua do 1-losario n. Sj-i°. T\\s 3lãs 5 da tarde, R 5359

a i?Soo, platina a _$5oo, brilban*
lt'í, prata, dentes usados, cm qual-
quer quantidade e nos melhores
preços da praça; na rua Uru-
gunyaria ;,-, loja de ourives.

S 402.*

Lustre para engommados
O ''Jlrilho Mágico'.' communica

um extraordinário lustre a cami-
s:i, punhos, collarinhos c a qual-
qiiçr peça de roupa. Kndurccc t
prolonga a duração dos tecidos.1

Vidro 1S000. Pelo Correio, 2?.-
Xão se acceita sellos nem cslam-
pilhas. Na "A1 Garrafa Grande"
nia Uruguayana, 66 c Avenida
Passos, 106. lira Nictheroy, dro-
garias Barcellos. J 4449

CAUTELAS
Compram-se dc casas dc ponho»

res e .Monte dc Soecorro, á rua
do llo.picio. 216, (hoj'c Buenos
Aires). S 5S1S

SUOR FETIOO ie,
dos per, e dos sovacos, catinga, _r?«
firas comichões, etc, desappare-
erm rapidamente com o uso do'"Siiorol". Preço :?, P'-'lo Correio
a?joo. Não sc acceita r.ellos nem
cstampilhas, Vende-se cm todas
as drogarias, perfumarias, pliarnia
cias e á rua Urüguaynna 11. 66.
Perestrello & Pilho e Avenida
Passos; 106. Km N-iciliòroy, dro-
garia Barcellos; 4.1.1°

———————4

Açougue em Nictheroy .
Vende-se um, cm optimas coit<

diç.c3, tratar rua Coronel Comei
Machado 11 ¦ 23. R 5C7-.

OURO
Prata, brilhantes, cautelas d*

Monte de Soecorro, <:oinnrain-Ff'
c paga-se bem, na rua Sete dc
Setembro n. 11:, Joalhcria Dia-
iiiani.íúi. 5*280 ,1.

CASA EM BOTAFOGO
Alugii-sé uma confortavelntcit»

le mobilada. Trata-se -na Mala
da liuropa, i° andar, rua Gon-
çalves Dias n. 33. $273 í

MOVEIS
Vcndc-se uma cama do peto-

ba, uma toilette, um guarda-roií-
pa c um bidet, (novos. Prcpo
160Í; na rua Tatlre ilíomt.!. i.
Hngcnlio Novo. 5"óo }

fo ffl R
Cótiipra-sc uni <le 3 a S H. T*ji

á oleo ou kerozene; offerta á O.
S. caixa deste jornal. S7.8 S

MODISTA (vestidos)
Prccisa-sc de uma para tomai

conta tio uma officina chie; car*
tas a Mario. 5235 .T

SGRAVIDEZ
Kvi',a-sc usando a ultima deu-

coberta A Prolccção das Damas-
.\';1o falha e é sem perigo, com-
modo ti liygienieo. Drogaria Ura-
nado it Pilhos. Rua da. Uru-
guayana, <ji. Rio de Janeiro, cai*.
.\a 5?; pelo correio, 3ÍC00.

5eGS_í

T»U!lÍÍADÀr'
Sií cotn o STK LIXO, i qui*

se coiiscijue citrar o c\:tar a tu-
be^culosl, anemias, pnlnrücs fra-
cos, neurastltcnia, fraqueza ger.il
com dyspcpsia, impoltncia, nic-
mori.i fraca, dores 110 pi:'1. f£J
lircs inícrmiUentes, pallidez o
flores brancas. Importantes curaa
em todo o Brasil c estrangeiro..,
Procura cxlraorclinaria de toda i'
íiartcl Granado & Filhos.. Rum
da Uruguayana 11. 01. Rio .°
Janeiro. Vidro, 5$, p;!o Correio,
SSooo.

v,ui ;v: _t
32C3 3

Acção entre camaradas''
A rifa dum anncl com yaliosipedra de brilhante que devia cx-

trair-se Hoje, fica transferida pa-
ra -1 dia 20 do corro.<\ afim dei
proceder-se a cobrançal dns í)l-
lltclcs pa sados. .669 %

¦I.:- Ék

.«

MUTILADO
~:-'--'-j*C^-.;ltl!». ¦-......
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DSRBT-CLUB
Programma da corrida extraor inaria a realizar-se

quarta-feira, i de Novembro de Wlb

fll BENEFICIO BO AEM CLUB BUSUBBD
""¦ ,. 

pareô - IMPRENSA BRASI-
LEIRA — 1.609 metros -• Am-

mães nacionaes - (Handicap)
_ Prêmios: 1:000$, -*oo$ e

-3&ho «w*»
Estilettc. . . . • • 4» __,

Samaritano S2 .
Hurrah! 5° ..
Ganay 5°

,„ pre(> _ AVIAÇÃO'NACIO
NAL — 1.500 metros — Am-
mães nacionaes (handicap^ —

Tremios : : .000$, 200? e 30*000
j(i Donau. . . . • « 53 K"°s

(2 Fábula. ..... 45 |(
g(j Conquistadora. . • 53 _,

{4 'Diamante 53 n
3(5 Espoleta 53 n

(6 Herodes 53 ' 
|(

4 7 Dictadura 53
í* pareô — DEMOISELLE—1.500

metros — Animaes europeus de
•> annos e platinos de 3 annos
_ (Tabeliã VIII) — Prêmios:
1 :ooo$, 200$ e 3o$ooo.

1 Espanador 5- W»s
3 Torito 5» ()

Castilhi • • 4» u
iSans Rival. .... 5° „

s Palta 5o
_,* parco - JOSE' DO PATRO-

CINIO — 1.500 metros — fl.ni-
mães nacionaes de 3 annos __¦
(Tabeliã) - Prêmios: 1:000?,
»oo$ e jo$ooo

I. flwtt \\ ,°
Hvovava 5Z p

Flecha. ...... 5* __
Güayainú 53 |(
dlebc • 51

a- parco - 0'?EGORIO GARCIA
SEABRA — 1.500 metros—Am-
¦naes dc qualquer paiz — («an-
ilicap) — Prêmios: 1:000$, 200?
c 30$ooo

(1(1 Marry Bay. .
(" Lndy Pericles.

3 2 Pislachio. . .
3(3 Miss Florcncc.

(4 Vanguarda.. .
4(5 Magesiic. . .

(6 Buenos Aires.

6" narcolnR. FRONTIN -1.75»
nfcat 

os _ (Animaes de qualquer
j,aiz _ (Handicap) - Prêmios.
,:5oo$, 300$ e 45íooo

, Goytacaz. ..... 4->**„
Lord Cannmg. . • .- 4Ç „
Campo Alegre. ... 54 „
Argentino. ...»•¦ « _,

». Guido Spano. . • • 49 „
e Mogy-Guassú.. ... 4»

li pireo - GJM.VDE PKBIffOAERO-CLUB BRASILEIRO -

1.C09 metros-Aniimies dc qual-
quer pai* - (Handicap) -Pre-

mios: 2:000$, 400$ c 6o$ooo
1(1 Helios « «Jf9

(2 Colombina.. ... 5* „
2 3 Flamengo. . . • • 53 H
3(4 Alegre. ...«-- 5-*

52 kilos
52
Si
49
49
52
51

5*

¦5??" •-*^T"'A *''•¦.%'l"*'-i,-,v" . *'* • «.¦'.'-• *•*-, ',?-''.<-^ç,.--"-;*»^â# *te^l;^v •¦;**»•? -- >->¦¦"/. 
¦..-• ¦• **¦.--*-¦ •• • *. ¦ • '-?£

<iV. " " ';'"*iA •''.- -' ."rií*';.-' - •''As- •'"'.*'«¦' ¦ « : '* .«'•¦"¦ .-,:*.-?'¦' *¦.' • '.____, •»¦¦¦« ¦-"&*¦*€,'¦A- ' ¦'.¦. "V -' :'¦-£ -^_________________________________j

A SUPREMACIA DA"PINGTON"
(5 Allida .

4 6 Salpicon 5»
g» p„eo - MARECHAL BOR-

MANN - 1.609 «uetros - Am-

mães de qualquer paiz - v*^a"
dicap) —Prêmios: 1:200$, 240?

c •',6Í?00 e- kilosiDionéa {, °
Aragou. i ..... 53 „
iKoyal Scotch. . . 5- „

David.. ?? „
s Minas Geracs. . . *. 5-

O i° pareô será realizado .1 1

hnra da farde- R57°-

E' facto reconhecido por todos os entendidos na matetfa. Entre as boas machinas
de escrever, destaca-se a "REMINGTON", não só devidaá sua extrema solidez, mas

principalmente devido ás vantagens próprias não encontradas em nenhuma outra ma-
china. ...

'•Pi '*. - 1 •

Se oumis-««pe»»•'•» w» eitad»' normal." «ot correr --» ..r
to de arruinar a voa» saude com'drogas, e.sç. descjae^.tpcop-
trar tua rètmxHo.. elíici» e natural para combater o »o«_a n-ole»
tSTetSo que o meu Uno. intitulado VHJOit, vo» ,sçra de 'tn-çia

jÍ4portt8fcia. Lendo e reflcctIndO',«obre o que racionalmente.te.
nho a dizcr-TO>, creto tambem <tà.f "He appel «i para o vos*»
bom »en»o e tervo»4 de Importância. Todo» o» conselho» e pre
ceitos dado» »5o baseados cm experiência própria, |«ou sei que ss»
verídico» e tenho con»ci«nèia dòraiarllio que protam ao» que «ol«
irem _j debilidade nervosa. -.jacCa-Sca --ematu-as, «fronucía . «*
niinal. feíperaiatiorirhéas . derrame» -nocturnos. fraquua da «spinua,
iTMPOTENCIA. esgonmwnto *nervo»<>; neurastaema, tte.

Os meu» esforto», escrevenrjo as pouca» linha» nelle coiuidaa, H
dirigem exclusivamente ao» homens fracos, aquellcs que BOfrrea
do» resultado» inevitáveis do abuso de si mesmos, dc excesso»
«exunes ou de outros vicio» do» orciio» renroduetores, eomo tam.-
tem aquellcs ameaçados de impotência, devido 00 cfgirtanicnK
nervoso, produzido por excesso de trabaho. Nao pretendo tazei
railagrcs, nem tampouco dcso.«o fa«r promewas tenicr,ii'as, »<>•
mente conheço e affirmn que a «lectricidade. devidamente adinl-
nistrad.i. produzirá melhor e'(eito aue todas a» drogas que at»,
hoie têm sido inventado». Se, fazendo um esforço, desejaes bo
Siiir os conselhos que eu vos der. nSo ha qua»i probabilulade «
«rrar um caso em cem. Se ••roeurae» a vossa saud» c o vosse
vigor com a mesma sinceridade e empenho com- que desc-í.
curar-vos, não vejo razSo P-la qual nio possac» recuperar avu
taliila.lu que, por ignoraticm ou propositalmcnte. tivenks perdido.

Acrcditae que a satisfaclo reais hilima da minha longa o ijr»
voitosa carreira c a nratidão lc innumcras pes»oaí doentes e oc»,
e"iuraiià'dâs a quem tenho de Mvido a viriKdáde e confiança pr*
pria. Ao lerdes esse lino ai o íacae» com ¦ precipitação cot»
que sc lè um romance, v m ditaçSo é «empr» proveit«»a. IVKM
rimentae. O livro VIGOR «S distribuído neste cscrrtorio GRA.
TU1TAMKNTK ou enviado pelo Correio contra recebimento ik
nome e residência.

-*<:¦: 
4: ^W* ' . 1

- irSm¦'.-^..wi

nome e rcsKicnna.

Di*. NI. T. SANDEN-12 Largo da Carioca-*!• and»r Rio de Janeirí
Consultas das 9 da manhã às 7 da nolts R 5823

SATOSIN
é um remédio unico pela sua
cfficaeia curativa cm todas as
affecç.3cs pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e
chronicos dos bronchios e dos
pulmões nos diversos períodos
da moléstia;

Srs. facturistas! ]j «i i í3
SATOSIN

ALUGA-SE
O predio da rua General Pedra

n. 40, com grande armazém e so-
liradoi está restaurado dc novo e
aberto para ser examinado e para
dar iníorniacões. Aluguel barato

Manoel Va ladào 2 Secretario

ESCBIPT0R10S
Alugam-se duas salas própria»

pma escriptorio, aluguel, uma ,8o?
outra 150$. no largo da Carioca
24, trata-se cm ba.xò na Aiiaia-
ria do Povo.

Õ FIGADO
O fiS * V«m dos orgaos niais inijvortanjes - 

^-a 
eco-tom-ii.

^|.f'*^^?íftSS dep^Lde co„.^. perdi de.ener-
ventre, dores d; çabeci1 

imari¦"• 
J , dc meraoria, cansaço,

^pS^ò^^òf^o^esassoc^ 
urina carregada, tr.s-

tezn, etc. cvmntomas acima mencionados, sobrevem .um

fs,„on\,e^%urPrtdur^eSCreSul.ado, 
como seja,,, hypocon-

ari:'"A1,erwI 
Ul S;sdeÚNÍvKRSAES MELHORADAS DE PIÍ «ES-

TRELLo! 
"'onfem 

em si os agentes niedicinacs para combater os

—títaílí5TSÍTimpostas de vegetacs, e.ò seu uso não requer

,34R^«EÍ? roT-o%oomaNao ã aceita sellos nc, estam-

pilhas. _

Vende se na A' Garrafa brande
Rua Urunaayana n. EB i Avenida Pa sos n. 10S

Perentrelio k Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos 

^ ^

Imaginae uma machina que, além de fazer com perfeição e rapidez todos os tra-
balhos communs de dactylographia, ainda, consiga automatícamen te sommar as factu-
ras que nella forem feitas. Isto consegue-se com a machma RE'MINGTON , mo-
delo "WAHL", e é a unica que possue esta immensa vantagem, sem, todavia, com-

plicar o seu manejo, assás simples. ..,.,;

Srs. correspondentes \\\
Imaginae uma machina, cujo teclado seja extremamente sensivel, de forma que,

com menor esforço se consiga escrever maior numero de cartas em menor espaço de
tempo, e tereis conseguido o Ideal. Isto consegue-se com a machina REMINGTON ,
modelo ío, que automaticamente escolhe as varias posições de : endereço, começo de

periodo, data, terminação, etc, sem que todavia custe mais dinheiro por isso.

Outras muitas vantagens vêm descriptas no novo catalogo illustrado que será re-
mettido contra o coupon que segue.

Acceitamos outras machinas de escrever em pagamento parcial das modernas
"REMINGTON" e concedemos facilidades para o pagamento : — Peça hoje o catalo-

go descriptivo r

CASA PRATT-Ouvidor 125, Rio de Janeiro

PHARMACIA
Compra-se no merior com a*.

Btm 
"movimento. Carta explica^

v,, a A. Mm *v,«-'"'-1'' ™"%t
Sá, SS, Uio. s'c°-*?.

ENGAIXOTADQR
Precisa-se de um com perfeita

pratica, para louças c vidros, exi-

j.'c-se boas referencias; rua ua
Candelária '«}•

" Pêndula Brazil"- 149 Rua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA

J Validade em 
"concertosM 

rclogics e ig^f"^

£Temanacs de 5$ooo. Recebem-se assinaturas.

"AOS 
DENTISTAS

Vende-se por ôooijuoo uma ca

deira (Novo modelo) com estau
lc dc Uolines em perfeito estacio
Casa Ciro. R S6-"--

TENDINHA
Vende-se uma modesta, cm¦ mu»

to bom ponto. Informa o sr-, M?_

chado, casa de quitanda, a rua

Estacio de Sá n. 12". 5=jO J

Grande fazenda café-
eira

Vende-se uma muito importante,
produzindo 10.000 arrobas dc café,
situada cm clima saluberrimo, dis-
tante 9 horas desta capital, c- 8
da dc S. Paulo; trata-se, das £
ás 4 da tarde, com Alfredo Esta-
cio de Faria, á ma da Alfandeca
u. 25. sobrado, sala da fronte.

(M 454-

SBOa fétido
Unia unica applicação do KRA'GOI. (1'CV) Iwsla paraVifnzc

COM PR A-SE Casa na Avenida Atlântica
Qualquer iiiiantidad- dc ouro, Aluga-se, por prazo deierminii-

platina c brilli.int«-ii, «• «cdras pre- do, boa casa mobilada para fai.u-
ciosas, pasando-se K ..; na joa- lia de tratamento.' Inforniaçues
llieria OSCAR MACHADO, rua I na rua N. S. de Copacabana nu-
do Ouvidor ns. íoi c 103.

CASA MOBILADA
Aluga-se pura tamiliu «te trata-

mento a esplendida casa n. 461 '»
rua Voluntários da. Pátria. PAdc

, „„  „. „- ..,  ser vista todos os d'as, das 10 it
'mero 1.057, das 14 ás 17 lioras. 12 c das 15 ás 18 lioras. R 49-4

no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re
troactivos sobre a infecçáo ate
um limite tal que paralyna o
desenvolvimento dos bacill >
de Kocli até supprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
è rccommendado por summida-
des médicas brasileiras c es-
trangeiras.

A' venda em todas as boas pliar-
macias e drogarias du Brasil.

!• Saiicexto Dahio Mendes de
8Ie.siilita

R-sidenciá; Fuilnlcza—Ciará.
Cuniilu de unir» «_;i-iiiiil(i foiiila èiji

unw ]iL'fiiii, eòiíi o IClixir de No-
giitnrii do l-lico. tlico. João dn
Silva Silveira.

Aseuria tomos — P,io

MWStè^íiãS^iSi^mi %trn!zm%zzãszssosm^Sí-írast—w:'^ "i-.-aab-rjK--'"¦i~mfm^mti0.

CASA GUIOMAR
.'E«S_WJ^P

HFilüxqsED^JNA"1
do PIíco. S. lJ Araujo

• • ..._ 
'<iii>rina>4 c hemorrhO'

Oura colioi»» uteiriiiiis »*•
.vias cn menos «lo J horan.

"Bevolve-ss o dinheiro se nao der rssultatJo"

I centos GcntesTsiLVA GOMEJft '"^SiS-

Ouro a 1$850 a gramma
PLATINA u S!$000

prata, brilliaritcs c dentes dç den

CINEMA
Compram-se cadeiras, _ moveis

pma sala dc espera e mais meu-
silios liara cinema. Cartas .1 esta
ivilacào para Jardim.

n' perít

Fra
dcsappaicccr J,"NSTÀNTAWEA'
MENTE I* POR (lOMPI-E-
TO todo o qualtiucr suor fu-

¦ tido do corpo ípóí, axiüas,
etc.) A' venda n" pcrliur.aria

A NOIVA, rua —
Kodrigo Silva
n. 3Ú, c cm to-
das a«3 drogarias
e perfu ma ruis.
Caixa 3$. pelo Correio -•5500.

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam em poucos dias as moles-
tias do estômago, figado ou intes-
tino.

Estas pílulas além dc tônicas,
são indicadas nas dyspcpsias, pri-
soes dc ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, rins. náuseas, flaliilcii- „ . -
cias, máo estãí, etc. São 11111 po-] ia no mesmo modelo, porem, em
deroso digestivo e regularizadpr ¦ m ,. -,.„,lr.,« amarello .¦•Qualquer des-
das sccrecõcs gastro-intestinaes. A' j m *•""*'"

venda cm tudas as pliarmacias. Dc-1 _(,¦íosilo: Drogaria Rodrigues, rua
O. Dias, 59. Vidro í-jSun, pelo
Correio mais 300 réis, (A 1394

— 288000 — Ultima creação da

i moda: — Botas em bezerro-setim
!I 

preto, com biqueira e talão ^ 
de

' 
verniz c fivelinlia ao lado. Ditas

lGíiOOO — Àlodernissimos sa-^
patos de '.ellica cnvtirnizada,
amarrando no -iciio do pá com
uma fita, lagos frizados, salto
ilio - artigo finíssimo.

botas

tadtiras velhas a 5°o r
Av. Ceiitr-1 105

cada um
(S 505S.

MHI1 & C.
CASA FUNDADA EM 187S

UnlooH iiepositarU-H ;lç 
«s» ÍM«le2!

tint-a l,y* enica OLSINA, *XHKOp
TKÍ.._!.'^7,ra mata." c«rr«p»»o do. Budo

TELÉPIIOSB 274 - Rua do Rosário 55,5»

1 LANTERNA
é o melhor guia para quem qui-
zer reformar moves c colchões,
na A' Mobilia Ideal, rua Mariz
n M-iiTns 1=14. S 4334

CAFÉ'
___H__RR_C

4 CAFÉ' Iumú
| Moendo sempre |

NICKEL
Contado cum u máximo esmero

. em optimas condições de pre-
<;,), vende-se á rua do Hcsplcri
n. i-|i. sobrado. S 582S

Aos doentes do estômago
ue nos mandarem o seu eiidcu

•o, acompanhado de um sello <U
100 réis, para resposta, mdicarc
mos gratuitamente; o unico nici;
nara obterem tuna cura verdade:-
ra c radical. Cartas á redaça.
d'„ Abelha,- Villa Nepomuccno,

tes artigos custa rs. 35?ooo, ruas

fí centraes.
w Rcmettcm-sc catálogos Ulusira-

1 dos Rfiitis a quem os pedir, ro-

á gando-se toda a clareza no cn

I dereço, Estado c logar.

22$000 — Bcllissintas .......
dc aboloar c dc atacar ao lado,
em casemira cinza, "beije", com

' biqueira «dc verniz, ariigo "der-
nicr-cri".

CARLOS 6RAEFF & C.
BE«r«jifMJi_ÍíK^^

PKLO CORHEIO
JIAIS 2$000 g

iTelepfione, 4.424, Norte [

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomilla. Rhúibãrbo, Cahtmba
e Pepsina) Fórmula de Frito
Approvado c premiado com mc-

tlalha de ouro. Efficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspesias, vo-
ínitos, eólicas do figado e intes*
tinaes, inappetciiei.is dores de ca-
ucça c vertigens. Vidro i$ooo.

Deposílios: Drogarias iPaclicco,
rua dos Amlradas, 45; Carvalho,
í" dc Março, 10; Sete dc Selem-
bro ns:Si e 89 c .Assembléa. 14
Fábrica: T, «. rinacia Santos Silva,
rua Dr. i-ristides I.olio 11, ejg,
Telephone ti. 1.400, Villa.

(3087')

Jife^aâ
"•í".,^' '

MME. V1EITAS ain
da mora na rua Maré
chal Floriano Peixoto
n. 117. so'">. ° 441)

íaítOííO -i~v;«'Cl^içf4". sapatos
cm q.ellica ••nvcrniza.lá," com pala
e fivela, salto á Luiz XV — Ur*
lima creação da moda. .

AVENIDA PASSOS, 120 f
S5WS8?

COFRES
.- i ... ,„r,„. o nri>- Aluea-se o inn_n uco armazém

cos 
Cde?noccasi5o- 

rua S. PeTo da rifa do Hospicio «. «ra.a-sc
^°S.,8o. 

p^imo-ao^largo do. Ca* :.a *ua do. U -ano, esquina^,

pim, de 
'150 

mil réis P»»^-'^ ^ U,lccllaS" 'U"^° >

APOSENTO MOBILADO
Alug;.-se a casal uu a senhora

si), com ou sem pensão, confor
tavel e hygicnico «cm logar sau-
davel c socegado; lráta-sc', La*

R 5;oS

I

IG0140GID1N& 

I
t. ura radicaiiiti-utt! u corri; I

«icniu ci.is seulioras c a ROtior B
..ca aguda ou clironica. O
;ao pRnnuz dór nem _

liSTRGITAMEKTO 1
A' venda cm lod-i a parle. M

tcnósttarios: Granado & l:i*ho.- B
,i— UUA URlj.CUAYAN.v -9 1

Si

^n\ t^^^^\. ______ * >____i

Quando faço compras,
nüo esqueço o

OUVÍI,
pois 6 o unico preparado
com o quul conspgui ter
c.ibollo e níio *.or caspu.

Não accniteni outro em' snbítiluiçíio; exijam ode
OLIVlKft que lerão re-
suludo seguro.

Pelo correio 5S, Nüo so a»
coita sellos no'-' ustiiinjillliàs

viaao 3$ooo
Em toclívs ata
perí uni ftricbSt

d rog ívri a.-*-»
c p_ia,rni£vcia9

o ua
"A GAItKAPA GRANDE". Í7í«u_nnymih 60, o AvònliU

Tassos, 106.
BM Nictlieto}-, drogaria Ilnrcelos. («I -1«T)

Praia do Flamengo 84
lUÍXSAO FAMILIAR VIENNA 

:

Alugam-se bons quartos com to
do conforto, a familias c cava.
Ilícitos. Teleph. 3804, Central.

3'M

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e cm boas condições por pre-
(,-os baratos; entrega na ia presta-
ção sem fiador. Telephone 4113
Norte. CS 1-31

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
__>_3_.S

Ferida
A SANTOSlNA (pomada si-ccativa) é o remédio aconselhado

para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquer
ferida nova ou antiga.

A SANTOSlNA desfaz as carnes esponjosas, amadurece c.-.Tai
rebentar os bubões vencreos, os rjaiiariciós, os unheiros, os aiitnra-
ses c os tumores de qualquer espécie, «em ser preciso rasgal-os a
ferro, inipede-os de gangrenai- c cicalriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes c as curladutas.
Ucsiiiclía as iiichaçõcs, lacs como as ciysipclas, as pernas íiiclia.

das, restituirido-as ao seu natural. ¦¦¦¦¦¦'
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os destroe c ai

sarnas. ,. . .
A comichão dcsapparccc cm poucas horas com a applicação «cs.

ta pomada. ;'. ,''
Cura as hemorrhoides externa s, allivia como por encanto o pru-

rido 'oil cotilichão desesperada'- 110 ânus c desfaz completamente ps tu-
mores hcmorrlioidarios 011 ínamillos. Cura ns queimaduras. _

lista pomada c muito írçsca, não exige resguardo e deixa tra»
balhar. '

Preço da lata =$500, pelo Correio, 3Í.500.
los nem cstamirllias.

Não sc acceita scl»

Kncontrasc 11'A (UlíRAPA GHANDlü
<3& RTTA XJRXJ«t3-XTA."52"_%tIVA. 68

PERESTRELLO & FILHO
è á .-Vveiaiclíi. Passos IOO
E cm Nictheroy, drogaria liar ellos, -l_l__.

A

IÜHItIS

eoüpaiiHai techvigji e
IMPORTADORA

TRABALHOS TECHNIGOS DE QUALQUER NATUREZA

IMPORTA E TEM EM STOCK8

Machinas motrize.-* « opcrati-izo.-i, Fcri-am.«nt«i-i, Ac-
ce.-.s rios paru «ia. Iiina.s, Hotnl» s. Hs. aplin .dros,

Souüas, Mciuus, üleo-, lintu-. Vernizes.
Iini racli.t. digitas, etc.

MATERIAL ELECTRICO E INSTALLAÇÕES
ltua V. líio i ranço, 00 T.-le-,'. '-TI,CHN1_ A''

ltio do Janeiro Tele-tu «mo, 20 7-Norto',axa-1488

1 m m «s
Puni nçougues, cnrvcj

Fabricante: x*. »iai»er. Rua Vasco da Gama 16 j
as, botequins, armazéns"

Vcnde-sc uma nos subúrbios, i*

pequeno capital, com sortimento
e com moradia para família. J."
i-cn.lo bom necocio. Informarqw
Granado & Pillíos, rua Uruguaya-
na, oi. 5'6° J

IRMEIRA
*>Ioç'a educada, distineta, _«.c i

cada e com liraíica dc hpspitaes
(iffcrecè-se como enfermeira par-
licular (dc preferencia) ou parn
casa dc saude. Aceita a colloca-
<.ão ai|ui ou para fora. Escrevei
para esta redacção á C. 1'. ->_•_

"A LANTERNA"

^

Para Ser Feliz
Obter o que 50 «lcscj-i, o onior.
a paz uo lar, a sorie no joro.

a riqueza, a posição mcrcwih}
realizar casamento .desfazer
atrazi.s da vida, e tutlò, cm-
(ira basta fazer uma ^ consulta
«•rauiii.a, á redacção do "Ura-
sil Esotérico" — Rua lupy
„, i  São Paulo. Nã«) retar*
do "ua felicidade, mande boje
mesmo o seu pedido dc cônsul-
t.i gratuito. ü 26_4il

_xxxrxzrt3nnxxrnxxxx»

"• de grande utilidade a quem"iiiizer 
ir comprar moveis c arti-

i-os de colchoaria, na "A" Jlobi-
'ia Ideal, rua Mariz c "-«rros
n. 354, telephone 3-OJ3. vula

OPTICÃ
. Prccisa-sc de mn empresado
1ial.il com conhecimento na c-pe-
ciaUdadc de opfca. Quem estiver
nas coiidicSes". dir:ja-se por caria
a laiuiario Loureiro & C.. 7. «l,n
Ouinzc de Novembro, S. fauio.

S753 >

li -s.*«>

Ippãíellio cortador de
rótulos

Acccitaiu-se éncommendas e

fornòce-sc qualquer r|uanti.ia«le ue

apparelhos a que sc refere o pn-
vilcsio concedido a Lotus Grapel.
,. carantido pela Patente n..C5>
,1c -| de maio de iou. nu- - »«¦
apparellib cortador dc rótulos, cli-

nuetas, placas c análogos . to
das as informações obtem-se com
C llus-lhmain. engenheiro, .*«

avenida Rio Branco- n. /«*•. Rio
le laiieiro e para negócios; tra-
a-s ecom Tellcs & ,-Ayrosa, «;«¦

ícnhéiros, á rua Quinze de INO-
..cubro n. 57. Cau.lal do Lstaío
dc S. Paulo, Brasil» -'*" 1

CABELLÒS BRANCOS
Usae biilhantina "Triumphos

nara acaslanhal-os. trascp 3?ooo.
Vcndc-se nas seguintes 

' 
perfuma-

-ias' Bazin, Nunes, Casa 1 ostal,
Garrafa Grande, Cino, Hcrmanny
c Granado & <•'., c cm Nictheroy.
drogarias Barct'1'os e *';___

1ÍÕVÊÍSÍ¥IYL0
Grando vni-leclntlo ile siinv-
iili-ões lima dormitórios o
salns du jantar õ de visi-
tas: Krniidtí sortimento tio
moveis iivtilsos, todos «ít*

lindos cstylos, para render
n iiVosthgõos'* nn rim Sett-
dn Setembro 200.

CIRURGIÃO DENTISTA

Dim, cie 15U um K.-1-, i' g""^s"," ' 
terico. 

s 
W*" ' vradio 1S1. R 57o8

|Hpr«-rT. nnTjTjn "O 
TI j. Ç T T ^

3 l?-W_ ««¦¦« aMwmwamMiwaaMMiana» 
___tmn_a'«««nr*»-«in :-ra-»a««__i^««--,»i ¦_«";» 

&í-l_!___ 
^-- joNQKER B|

«sS« _HÜ:üüf'l!
_PI
%__!

w»»*-*«3^t-_un»*--i,a-m--n*ü*rj-íut^

FABRICANTE!
Unica-casa no Brasil cspecüiliziida na. consiriícçíio dc elevadores mon-

teort>gnsi jilanovsriiicliiiiidos
S TYPÒS 13E M/%.CFIlI>íA!B

Manobras a cubo, iriiüiivolos, butftò de pressão u li..lãò universal

S-7 lüleva-tatosTos em oonstruoção
32 Elevadores! ercà. _TuLsa*:iCio_i-am.e_at;o

nesta pruçn, eom i-tleslildus de satisluçues

Conservarão mensal-Traiisto-maçào. Télephoue 145_-Np. te

149-ROA DA SAUDE-149

Essência depui-ativíi concen-
trada de camba miúda

(Formula de tinto)
Approvada e premiada com me-

dallia dc ouro. Cura: empiges.
boubas, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-

chões darthros, «pannos eczemas,
ervsipela, svphilis c rlieiiinatisiiio
antigo e recente. Preço 2S500.

DépbVjtos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45: Carvalho,
-ua i" de Marco 10; rua fcçtc do
Setembro Si c 00 e á rua da As-
Sembléa 14. Fabrica: Pliarmaoi-

I Sdntõs Silva, rua Dr. Aristidcs
I.obo 220- Tel. 1.400. Villa.

w-- =T*" a "¦' '¦¦ "Ji

GílfflEiS
Flòros brancas

(leucorrliiSii)
Curam-se radicalmente em

poucos d:as com o XAKUlx
E AS PÍLULAS DE XLMI-
CO F.ERRUGINOSO.

Vendc-sc unicamente na
pharmacia DHAGANTI.NA,
rua da Uruguayana n. 103-

Mim. Sá, ássaígista
Drp!oma"da pelo Instituto dc

Portugal. Especialista cm massa-
p.cns manual e electriea, e garante-1 tratamento e eililnülezamento da
iclle. 3?ooo. Extraçcão dos pclk.s
do rosto por clectricidade; garan-
ie nue não volta. Penteados para
•enhora-s. Attende-se chamados a
InjiiiraHo nartieularniente para se-
lilióras, Kua S. José, 67, sob.
Telephone 591S C. (3 2127

«ElPERDIDO | PIAND HEUMAHH

*|| H 
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Gratifica _e generosamente Ia I Ven.ie-sc um rico piano Nei»
riuem levar á rua dos Inválidos 2S I mann, quasi novo, de grande for-
üm anel de medico, perdido na! mato. Para ver e tratar, por fa-
cidade, objecto de estimação. i vor, na Casa Dicderichc, á rua

'li 5576) ' Sete dc Setembro u. 141.

%r$ Enerçjil poderoso tônico
Jg»" Novo anti*rheuumtico
--i-j Eciergil depurativo a>_rrad.avel
J3CÍ Rei doa taxativos
_ji Grrancie remeclio da mulher
»—h Integra a íoi-çh do homeiu
t""" I_ioor o mais 

"saboroso

A' venda nas drogarias J. S\A. Facjeeca
Granado & C. e Araujo Frectas & O.,

e todas as boas pharmacias J 5D,

ÊSCRIPTÍBÍF
RODOLFO GIS.MOXDI partici.

pa a tplchi possa interessar que mu-
dou o teu escriptorio da Rua Biic-
uns Aires 11, 30 para a rua da
Candelária 11. 21'; (4140 S

é?j; '

1

PENSÃO FAMILIAR
Alugam-se quartos c salas a

casaes c cavalheiros dc tratamen-
lo, nerto das banhos dc mar, por
preço módico. Praia do Russel
n. 04. (MS39?)

__S_3____«j9_____faBS_i_____S

ESCOLA NORMAL
Oonourao «de a-clanaissãitãüO

2«:o, RUA MARECHAL FLO-
Kl AN" O. :o«i

(Em frente á LigM)
de dentes, absoluta--¦¦- 1 ¦ I Extracções de dentes, absoluta-

Banco ílercanti! do Rio de Janeiro ^-gmi¦ np _«.__._%_«, I_7 -*rrtos de uentaumaa- ,- - _
67, Rua Primeiro de sTarço, bf

Presiãtitüe - João Ribniro do Ollvojjj BoujJ^ 
Barbosa

Banco de Depositou e Descontos
FAZ TODiS AS OPERAÇÕES BANCABIAS

CO-

ppa-certos de dentaduras; pivots
rôa' dentaduras sem chapa,
relhos fixos e iodos os demais
trabalhos, por preços módicos c

rcduzidissimds, com material ül

peneira qualidade e garantidos
Acccita-sc pagamentos 

-im presta*

, Consultas, d» 8 á-S d* Usit

Vende-se uma uo subúrbio, um-
ca «lo logar á meia hora dc bonde
do centro, é de futuro;^ibio-w*
se r.a Drogaria Granado „ lnlnos,
rua Uruguayana; 91. R sói--'

T Domingos, Wipthèroy.
Aluga se uma caía nova coni to

do o conforto, perto de «luas

praias dc banhos; na rua Passo
da 1-àtrin r,?: trata-se na Usa
Guimarães, Rosário 71. S'-° j

Avisa a seus clientes que estará
ausente desta
dí novembro

Alugam-se o lindo c esplendido
predio da praia dn Riissell n. '3

(Flamengo) e os da travessa Bam
bina ns. 18. 33; ,4«c! 44. H-abn-
ca das Chitas),, preços módicos;
trata-se na rua «Ja '.«íandelana nu-
mero 20, com o sr "Moniz.

. « -*;S7 J

VENQESE
O esplendido predio da nia

Marquez de í. Vicente n. 291.
com boa chácara (Gávea), um
terreno na rua Gustavo Sampaio
(Leme), Copacabana, com frente
para avenida Atlântica c___um írran

Machinas de costura
Singer

A* prestações mensaes e a <fi-
nheiro! Com o aser.tc Paulino,
rua do Hospicio 220, chamados
para o telephone .-?. 746, Xoríe.
tambem dão-se lições (le l.ords-
dos nas residências ou nesta casa

S 570ÍÍ

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino 42.

Tem grande armazém e sobrado
lodo restaurado de novo. As cha-

no por favor nr armazémAGNEilO QUIiflElU „.
¦us clientes que estará de terreno e casa 110 Caju; tra- dc molhados, nesta mesma rua,
. capital a", éo dia ta-se na rua da Candelária 11. =0, esquina da ladeira Madre dc Deus.

_¦.¦:¦" -.. R 5705 com. o sr. Moaiz. -», S7S3 í Aluga-se*b?rat(*.-

-mi -¦g^^M-Mttn-a 11 W

TIJUCA
Aluga-se a familia de tratamen-

lo c predio de - pavimentós, con-
strucção moderna, cm centro dc
grande terreno ajardinado e arbo-
rizado, com entrada c gárage para
automóvel, O 1" pavimer.io com-
põe-se" dc 9 peças c 2'' de 5 dor*
miíorios, q-.tarto para banhos, com
todos 03 requisitos de hygiene e
conforto.

Trata-se no mesmo, & rua Ita-
curussá s, 71, das II ás 17 ho-
ias» 0. 3W«

COMPRA-SE
um cilhão, próprio para montaria
de senhora, em 2" mão. Para
tratar com Antônio, rua General
Câmara 113. 5237 J

Vende-se uma bem sortida «
desembaraçada -trata-se no liou-
levard de S. Christovão 11. 64,'
de 1 ás 5 horas da tarde. S 40-e

,. UÀbV.O QUEM QUIíH.
PKRD„ CAISKI.I.OS QUEM QVV.lt.
Tli.M liAltltA r.M.H.Mt.A QUKM Q VVSii
TKM OASPA QUEM QUBIi.

PILOGENIO
faz nascer noves cabellòs, impede a sna qtiéd.i e extingue eo-nplclament*
a caspa e qnaesoitêr narasitas da cahcía, barba «¦' "«''«jan^einaB. /«_. vcuila
nas boas pli.irm_i.is. dronarias c |.crfonurias no deDosito. DKOÇAKIA
GIPFONI. RUA PEIMUIRO Uli, MMIÇO 
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i^pànlila-:Clogmatdtraphica
- * Brasflelra

F'tflft_^o*»íJ_S,a poiDíes, e,i_( a
^-T_f^í-^íí-_v,.'»,'_''*?¦¦--*."¦''.:

íPÉlite--
_V«p4r_a -J£f» repetição d* um

Inemti das E egancias

6xhibleao«dé.sum prg
ueoeeao —

amma admirável do-qual faz parte
um trabalho de

MARIA JACOB'NI
a inspirada cread.ira do bello fllm —

QUANDO. A P1.IMAVERA VOLTOU. . .
no grandioso truballin

A CORSÁRIA
Drama dn palitao vlolontn

Scenas soberbas de verdudo e d'i belleza
Conjunto que diverte, emociona e attrae

Concurso de belleza e de arte
Pedimos .-jiló o publico tlocMIsio

entre os M.ballios tio Ml.NlCiiKI.LI o
de UEI.T1N1, e o publico respondeu
oom a vutu^iio :
rhiii _tlenie.ip.1i 8342 volos
Francisr.. Uertliii 84.75 »

Ambas o mereciam, eis o nosso voto

Ainda no programma;
O Pequeno (hanffeur

Comedia dramática, dn grande fabrica
Nordisk

Fechando com chave do ouro

CONTKNDO OS SHGUIM
Carrigue — PARIZ: encrçici

t_>J
§PÍeíí1*'"?-

-_Wrl- * *'* '

jpiE, _

me:

. OÜ..DÚÒ3 — A MODA r.\U'SlIvNSH (vestidos) modelos da Cã-
lc 

"um 
grupo de soldados rus-os prisioneiros cvailldos das linhas alie-

. mus _ "NAS 
LINHAS lii.;f.ü.. > : uma nonlc construída sobre o Yscr. — 1IAV1UÍ ; festejos cpiiinicino-

rativos dó annivcrsario do rei Alberto — 01SS1ÍBI-A i Inauguração da exposição dos objectos fabricados ' e.
los militares francezes cm tratamento na Suissa. — ROMA : A esposa do embaixador francês i ístnliue
flores -aos feridos- da guerra; — OT.TAWA (Canadá), as TUinas do rarlamciito£ canadense incendiado ,,r,r
um alemão. — TAMPA (.loridil, festejos carnavalescos. — IIROOMAN (New .ork>, uni' formidável
incêndio de origem criminosa des ruiu vários barcos carregados de munições e a ponte de embarque, -
CAIRO (lÍKypto), o general Mac Mahon eoiiiniandantc das forças britauricas do hsypto, ínj.iccerona
tropas. ,^________._______________.______.

' > QUINTA-VKIUA — Unia nota de ticttialidade, film interessante: — OS SUHMI-USIVriS ÜRASI-
ip' íLEIROS, trabalho completo, nitilo; — Uma iiota do arte; film belíssimo : — A Xlljl.llhl. DOS S)-
í_* N1IOS, roniancj d; amo:: —Uma novidade extraordinária, gênero nova e attralicnle : —- Ul', IJvb I.

SÃOS^Vcm que somente apparccom pís c mãos dos artistas I

4)iittttuii;_Wi-.u'i;-'-'i;-;^'.};f;;'v;^;ütíM: f_-i._'_y.--.'.._£_. _y.-.-,-,-

-Moveis a prestações
Vor (jite v. cx. não. visita n

Casa Sion; na rua ilo Cattetc, 7-
que entrega os moveis na i" en-
trada de --ro "I" e os seus preços
são baratissimos. Caltete, 7, (ele-
«ilioiiè 1700. Central. (S 20.11

«.¦ I Pensão Progresso
Completamente reformada; ma-

; 'guificos aposentos o preços moili-
; 

'«os." Largo do Machado, 31. Te-
-.Jcjilione, 4385 Centra!'. (R 5172.,.

't ALUGA-SE
_ . Um sobrado, primeiro andai', á

jjb. '«ia 7_*de Setembro 11. .10, canto
. • .dn rua" da Quitanda n. 38; próprio

: * 'ftarif; 'atelier, eseriptorio ou asso-
_(' • iciação. A tratar no mesmo, 110
f-ru.Cníé raraensc". (M538S)

¦"' ( f'\.

i," Pensão Abrantes
^* ' 

.- Tem bons coinriiodos dcsocciipa-
» • dò*s. 'Rua Marui.ez de .Mirante.',,

•'* +8(5. Telephone Sul 151. (II 89.)

Campnj li a 'Io ses- '

1 
Theatro Carlos Gomes ^0Sll ,„,.„,,leii

tro de Lisboa — F.m rosa Teixeira Marques — Ge-
rencia do A. Gnrjíio

«_*__-___*___. rx/"| jp A's 7 3|4 « í) 3|4 div noite
xx\JO£j vi SéHÁ.òò» ~*

tJiyiIMOS ESPKOTM'!!!..' »S
Com o (.tiiihI 1 siiccftssn tlíi .Ural tlost» tc ai .orada

A rovista-ranttisiii, om dois netos o uuve quadros

A revista «la.s laii.ilir.H — Ausência íiIimii-
lula de ooriio^rapliia

T03IA PA Bra TODA A COMPANHIA
Amanhã — As 2 i|2, fíraiuliosn tmit>ii_e — A'|

noite, ultimus rfprcsontaçfMis dn

O AMOR

#

O!NEiV8A'TMEATRQ S. JQ3E*
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

dc julho dc 1911 — Direcção secnica do actor Etlttardo Vieira
A MAIOR V1CT0R'. DO THEATRO POPULAR

31 PB OUTUBRO OE ÍO-tf
Tres sesnões - A'm 7, 8 3i4 e tO 1|3 — 'Ires sessões

2' -i 3= réiircseiitàçiâs da jioinilar revista de coítiiiiie. iportiigucics, eni 3 actos, seis iptadres c di_3 apotliíòsc?, original do conlic
.-" cido escriptor llicntial Celestino Ci, da Silva, muiita do mac» .'o l.u? Júnior

®mm ü '----- — - 1 1--ti1 's
1 Marca ^Og?' Registrada T 

~ TV^V" 
~. 

f I1 w I %pr«_ n a mn^ kA, I
| GARAGE AVENIDA f ™ _Kf% 1 ti Cl Confa'- 1
1 Auf.'«xoS-™"!_."«."l. 1 EsP«w^ 1 Éi ¦ ¦¦¦¦ taVBl 1
-- passeios m __W
\\l ESCRIPTORIO ¦ _______ .. ,• , | || •¦• • !_, t mPI Avenida rio Branco, 161 I M04IE -> Um comaicti 03 bsllo alliaüa a p"_siai B
(K Tel. 47i, icniií, _m — — m
rj> GARAGE E OFFICtNAS 11 I O
^ Rua Kolação, 16el8 ^^H^fS-^-Ijjw nAnintlfl C

S_!5!-S-f_3__i_-lí_r7 «XW s-9 ^3 í,^_íTTfl,^T_, - ¦> intorpretre «Jo drama tk 19
¦!: Bffi__7 V_Í 

H RW__3I__H_W_B omSaclosdo 1

:¦- i_i_íf-1m/&/_____¦ U/mi nu iiCi «* BK^ã iriliAAll/- IllAl>tí.llIWmÊilv™w™^'i í
^ AW^_-___-_3_2m_3_-I ° litul° é bdstanto ãU.raflnle! A firma editora ¦ 1

üMr/JBÉI!__t____£i_Ml w Slírla ° sufflcicntel B g•Ir 
\fflÍEmÍ3mm\w 91 K A protagonista éu provti irrefutável, C
(JSÍM3ttt----------i*l d,1 i|iic com cslii "bra o PhIIi, como sempre, cs- M

pygygW^^^WJ^^H colhe paru os seus «linliiluó:-» de escol, program- <^

1'r,Jl-»TOÍÍwáNiwpBWW __/ nliis li(' 5°'cc-ao ° valor. B

ii_iriiiiilll

^,.4?.

§:.___¦_-¦¦__--__-_¦

CTWE PALAIS
ÍE OlMEMA DU GRAMO MONDE

LE CINEMA DcS CÉLÉBRITÉS
Hoje e -Amanhã

Contlmuao&o deste proirramn>a que alcançou hontem
imitii uso buccosüola num ds CLA.il

(A MULHER DE CL A TJDIO)

>_^*íS!!í^^_*«l!^__rl B»':'" té ' '-'^fi'' '''___iK_íV1'' ..'^Ík9Í^Ur-
^^"'^t^íá11"1^ W^-_-_------------_^ 'ti "___ \Í_í_v ir _^
^•'^»''^Íh_Í(Í_íc^^ "^ '.¦¦*"**"

K^"-_i__l -3 
' 

—1 
"'¦ '?¦' fl^ ^k^»'

-_.___-___f.-__--.

e, onm admirável interpretação, dao magistral relevo
nado pelo autor — 4 ACTOS.

ao

A, A poderosa obra cm
si que o glorioso liülor
|] da DAMA IJasC.M.:-'' LIAS desenvolveu

pela primeira. yè?. a
sua '1'nese dando ao
marido o diieiio do
justiçai'a'esposa adul-
tem, iliVso mais rareie
lpiigitmeritè exjilaTià-

da no iiiiini,iiitíiiinl
opusciil'i'iiTuó-1 !»tino

merecou no iiütói' o
apniroii d i CL-letiridiide
O drama iimi cm con«"flict. i à M.ililiçà i, a
Amliii.';'ir) o n a ior o
obedece ilo jinigritm-
riia 'riieiiti.-il du Du-
ni.is: 11'econstittiii' i

siicioiiade iiiil i rofor-
ma du la 1'ilin, d.iniio-
lho por alicerço níto o

dinheiro, e sim o
Am>.r!" ' s artistas da
fabrica l.clair coiths-
poivdornin plenamente
ao arrujii iln iixocu^fio
de obra tio eèiiiuro

entrecho õÜViiülgUnt. imã;;!-

HOJE
Eclair Journal

O mais rápido informador de todos 08
grandes acontecimentos mumliaes

_E__ro_T:ei

lírri pinna .'.oiiviilinlii os formiil ivo('a ca-
níiòus iilliiidiistlo 100 mim. Sensucioilal

Aln;ra sc para criação, cereacs c
Iialiitacão .'dc familia, com (jrande
terreno e griintli; casa, por ioo?
nioiisacs, 'está aberta a casa-c
procurar Nativitlaile, ii rua Had,
ilocl; Lolio n. (íi, nn Realengo,
5 .minutos distante da estação.
Trala-sc na rua Rodrigo Silva
ti. 2(3, í" andnr, coai o' sr, Souza,
das ii ás 4 lioras. (

Médium Spirita
Rua «•'efnaiidcs, S.

/.«/no.?.
(4-oo J

Um industrial ijiicrenilo montar
um fabrico de lixa, necessita oil-
vir um profissional bastante co-
nhecedor da matéria, afim (lc ac-
curdareiii-se na montagem c ca!
culo do material e matérias pri-
mas. Presença ou carta a M. Fo-
gaça, rua Maruliy Grande n. 38,
Nictheroy. 46S.1 J

a porola
escolhida
. pelaKOX-

FII.M
C011PORA

TION
a marca edi-

t ra do
obras cole.
bres, nos
mlmosea

com o mais
encantador

poema
de amor. a
mais subtil

visüo
artística cm

actòs t

QUINTA P* Kfr*:» Ií
vií.;S»S'_V_.__r__iSC_.

IU

Coninriiiiii.i Xaciònal, futiilnila cm

mojeh:
Maestro da oreliestra, Jos6 Nrrncs.

hoje:
JL* _R_E5_D_B_A. SOLTA

COMPÉRES: Alfredo Silva, no "Boticaro" e João de Deus, no "Seminarista"

Ikinr.li-, lioticarioj ALFREBO SILVA; «'crico, ícminaristíi, João de Dctiíi Pitco, Asilriibiil_ SU randaj Calça Dobrada o Ruíia, J.Mnttoa; 1'rior Ithsilió, Lino Ribeiroí Ihihiaiio, Frankltn i!'Amt;;c-vii -.onvítiiido, J, Fiquei:cuo; Zé dá Kira c Inglcz. Bcrimrdino Macli.ido;
Maçanço, Vicente Celestina! 1'iintaleão c Pandcgoi lVdro Dias; Corjchão dc luxo, PEPA DELGADO; Aurora, LAURA GODINHO;

Barbara, mullicr dc Marnabé c Enxerga, ELVIRA MENDES; Daliiana, Julia Martins; Isabclita, camponeza, Cândida Leal; Saia curta,
Heatriz Martins; Curlòta c O inulcría. Luiza Cal-tliis; Tia Carolina; Ingleza, 1* Cocotte c Pândega, Judilih Hastas; Convidada c Paiulcga,
Antônio Denegri; i" creada, Aiiolinártn Kernandus; i" cozínliciro, Eniiliá de Souza; 2U cozinheiro Dolorcs Lopes. Frcguczcsi írcauezas,
moda.; co7:nl•eiras, creada., convidados, etc, etc,
A' RÉDEA SOT TA <1"c C0!lsl'll"n a peca dc maior íuecesso do ontigo Pavillião Internacional, será apresentada com oxxi_i_»jiifv U _/J_ ± fl, mesmo brillio e c.;ilcndnr da primitiva e sem o menor core. Os espectaculos começam pela cxliibi-
ção de films cincinatographicos. Amanliã — A' RÉDEA SOLTA, cm ensaios — DA' CA' O PE'. (K 5S56)

WMtòMm^

A JOVEN DAS

0 CÃpcclndor dciiní cnWado pelos quadros cam-
ppMriis, otido-us vtiílés fluritlos, as Ciiscntas crys-
Uillinas, os palácios .legendários, a ternura do
assumplo.fl, bellrza dos personagens, o bailado de
sylphid'S, numa apothV-osH pulyehroma decffoitos
síirpriiliendenlns de luz, deixará bem longo tudo
quanto se lem visto até hoje reproduzido pela cine-

matoirripliin,
A JOVEN DAS MONTANHAS, 6 um film de-

diendo ás senlvritas, ao poeta, ao ancião, como
ao mundo infantil.

Q"i""-,e,rV«c,oS rox Hypoerisia
por Virgínia Peiirsoti — A máxima obra-prima.-

*

_¦*

Mt

_Sfc
.VJil.

__-«B<_?<¦__•_¦ ___¦¦ «in êêb _m ¦¦&¦¦¦ _m a l'ua «la ' arioca «»0 « OU 3{iCINEMA IDEAL "7:777:7:7',77-1
' 
J__ro_r___-inegualavel e sensacional programma novo

f^Dols trabalhos gran-
/gs diosos quo so Impõem a
® admiração publica!,.»

ASSUMPTOS
1 COMPLETAMENTE DIVERSOS
y QUE CONSTITUEM DE PER SI
@ UM MONUMENTO DE ARTE
© E DE EMOÇÃO 1...
® Eslaea lembrados das façanhas
® dcZlp.iüiav

édas
® terríveis aventu-

ras de
® Proti.ii -*..
® Pois bem o nnvo
® (ilm inetlito quo
® a mundial
® fabrica l.clair
© de Paris
© vos apresenta i

l.ujO \
"« @'. gxcftlo cm

% audácia, vivaci-
(§) dade |

@ imponência m

os dois M.
@ primeiros. wiHJfH
® Eçk-ir sr.li o sug-
•© goslivo

• © titulo de:

I O Capitão Negro
jp>. dcfcnvo!vÍilo çm 6 longos e cniocionant cs netos
i@; Far5 pasior deante (!ft vosso, otlios, emliévcciõos c das vo>sas r«l mas rcvòHiçíohndaâ pe.n emoção, o

funis 

íormidavcl romance policial dc aventuras até hoje editado. Tentar dcscrevcl-o está o quem das
nossas fõrçiis Diremos npenií i|«e o pnjanle drama, descreve a degladiaçâo, o cnvbate, ns lutas «sem

. trégua', de duns -seitas, que juraram mutuamente vingança de 111 òrte, de extermínio. As fugas, a3
cavalgadas infernaes atravez dc brejos, banhados e cléspenhadeiros, as pelejas corpo a corpo, _6 pet*

fâ\ íj ícgutçôcs a pé, montados, em automóvel, dc trem, em Iialão e aeroplaiio, attingem o inenarrável, e
,_£_/*' ee revestem de especial perversidade Tudo se destina a produzir nas platéas a mais io.te ancic-
_3\ 'fc' .-... ú^úe e maravilha.

Dois artistas dc fama mundial são 09 inimigos chefe, das quadrilhas: — MHò, Darson e Mr. Vio-
let. amlici? 1I0 Theatro Oileon, dc Paris, Qiie descmpenliani os papeis ile protacoiiistas da peça.

Sem temor de errar afunilamos polí, que o CAPITÃO NEGRO é superior a ZIGOMAR e
mais sensacional i|ue a PROTliA... Vinde ver e julgac...

No. mesmo progranuna,

$&í\___0§0g$^^^^ZW^^g^^gs^^&%

ALEM DA VIDA
ALEM DA MORTE»,

(Um coração ao vendava! ds» vida)
PKUTAfinNISTAS:

DUNA KARENNE
A Sereia do Gesto Felino

A Rainha das attilndes
siigg.BtiviiR, o turbilhão

cie uma gnuifie paixão
amorosa

ALBERTO CAPOZZI
O gula altrnhente,

no papel do «'leito entre
os milhares

qne corlejuram a immor-
tal creadora de

Alem ia iain

Alem ia morte in i,u • v__

EDICXO 1PASQUAI-I SETE ACTOS
ia_" (La Suite au prochain numero)

__KG__.aa _a__e
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• CASINO THEATRO PHENIX ®
Tcrçafeira, 30

Éí3
Vertlatloirò c áuthontioo exito theatral-A vriinlia do irnnsformismo

_P_A_"X-I_M[-A. TS&TJEIXSS
Unico dia cm qtio so representar- a operetu em 2 octus o í quadros

A VlUV-â AL
13'» — Transformações — lüO

Sempre _g1_5--ti_-ti.e_. 3___,l:ri3
Amanhã — CIIAMMOSA MATINIvIC tis 3 horas da tarde.
AVISO : Snbliiiílo, 4 de Novembro, ás 4 hortis, mniinúe blanclie dodicSda

ás faniiliiis,, artístico, concerto da emitiünto yiuliiiistii.líMlLlA KllAtiSINESnlj
(irmá do 1'atiina Muisj.

Ii.lhotos :'t vèndii na bilheteria do thòatro desde ás 10 lioras;

IÍ |i
__ BVlltó

@ie i m [j
SVBlI Ir|o 1s 1

CiNJEMA AMERICANO
Copacabana — O maior d.» «i.» — Oreliestra ile _• ordem — Não temventi adores. Qiinsi ao ar livre

OJB- SENSACIONAL PROGRAUIMA NOVO - lEC O _T B
Dois fllius hc.ísacioiiacs em 9 actos sublimes

B_ FríCCI

ANHIA 1'OIMUOIJÜZV \D13HNA-i
ACHA. AHlí.\Ni_lHOS

DA FOX FÍLM EM 5 ACTOS A1U.EBATAD011CS

A FILHA DO CIRCO
11 e 13 SERIES EM 4 ACTOS GRANDIOSOS

Amanhã : PhlSIflilHO E ULTéRflO BEIJ3
KM T ACTOS MA61.STOSOS

Quinta-feira ¦ A VIDA PAIXÃO E 113813 DS CÜRISTO - EM S ACTOS
_.-*¦_. ¦_« ,i_-_-- ¦___£-* c __r_/Bc*_.i ¦ s _.__ .t. ¦-¦ i-i---. __•.•_. -__t-'>WfUVfM__<t__. ,

Theatro Republica | „_,v.xr_,.tL
GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE 0P..REIÍAS

io
Direcíor nrti.sticó

CAV. EM.tlCO YAI.I.E
Direcçilo tiiusic 1

Do maestro G1U_T1

|l|HOJE- Terça-feira -HOJE

3a recita ci© asssgirsaiura
A encantador < operetu de 3 aetos,
de CAUI.OS ZAN..AKIN!, musica
~ de IVaN DE H. DAI.CIE'-.. -

»t..99»8»e0«t«»e9M63669CeseC9e«9eeG9S9<89_>
o

nQl^vi+i~mwf2*w5_p_____*_^t^^

aN F M A I RIÍ5 Empresa ,1. Criu .IimiorIN __. IVI «^ I n ICT Uu;l dll c-rjjj-o,, ns. /j9 e 51
Hpjli. - :} fj.ms 

"eu.Aacioiiiie< - i-IOJLO
EM MATINÊ 1. 13 SOIKl.l-

UM ri.ORKAM.MA COM — .ERTINJ__ uu.il — FABREGESI- AI.J.UA • 'IM UM IU" 'O •"'¦'lA.VCli CINEMATOflRAPHIÇO
FIÍAKOISCA BEIITINI no grandioso film

GTTJ___t?_A. __f__.__L____._E3IA.
Grande drama ile amor — Romance de pa.xüo — Scenas da vida
FRANCISCA BERTINI c a dominador., do cinema _ Ella ven-ce por onje pagsn.

OS CARRETEIS DE FIOS DE. OURO
Mimosa coincdiV-draniãíl-a, cm .. pane., da grande íàlirica GAU-

Protagonistn -- A linda
A10NT.

vnuàrite Mlíe FABREGES.

magistral ubra-prima d.i incxccdivel
CORPORATION

fabrica omcrlcana FOX FILM

W£ACRiFiC.O DE ESP /SA cm 5 extensos e cominr»» <
ventos aulos {

Historia da vida real, de lances profundamente dramáticos c verdadeiros, que põem cm destaque o ,
SJ jproceiiir.iciito digno, nobre o moral dc nina esposa integra e de liem, que sacrifica a própria digni-
«sw dade cm prol tia salvação, da honra dcjsua própria mãe. ]
§/ Mtec-Cí)l sctue e artíst as dc cscól. que ^ó a Fox 1'ilm, faT>e apresentart.
^) COMO EXTRA NA MATINÉE — U ultimo e impo tuirc "mero da revista animada
sj F-SL-T-g.-..' _roxT__r-.___r____.x_
í> QUINTA-FEIRA — O maior colosso da cinematograpiiia polic ai - O grande c soberbo drama
®) americano da nova serie GALLO DE OURO—Edijão Patlic

GUERRA AO JOGO — 6 Ictigos actoi.
SUCCESSO EGUAL AO SE.REDO DA RAD10TEI.EGRAPHIA E AOS MYSTERIOS DE

NEW YORK.

AMOR D
ASCARAI

[_ o______ •

M

I

^ 
NEW YORK. (g)

Vlj.99999e9999eeee*9999C«99S99G8999a90)C99e99

I_>lstiriT->i_iiC--Lo
Pensóc, MARIA 1VAN1-1; Kflíy; 8TEF1

CSUiL.AG; Sãchii dü Pnrt|uel, C.iv. K. Valle; Le.òrt
do rinvr.il, ii: Pasquini ; Natal Vrtii Sjippò, L. «on-
salvo; Mr.de üérnünníi, Nolly Gtry; Aiíh.IoIíò
Ocruriiicc, G. Pódòrsüi; Belami, G. Mus.i: Babokan,
A. Consitlyo ; Um menino, N. Tozzi.

RiquisHimns ocóíitirins
Desiiuuibi-antc ínisc-Bii-s' ène

Magnífico Guarda-roupa

-.manhã — Grandiosa m-tiri-n ás 2 1[2 - EVA.
A' noile - AMOU DE MASCARA.
Brevemente — Addio giovineza o Sigr-

noi-ina dei òir_ei-_at,og.raío,
Bilh.-ttís á venda, das 10 ás ü horas da tarde, no saguão

do «Jornal do Brasil» e depois no tlieatro.
IJreços- do costume

O FILHO __>__! NEPTUNO
(Inédito) — Imponente d ..ima da fabrica UXIVKUSAL

cm 3 panes, '
EXTRA — NA MATtNE'É "

OINTDE ESTA' O MEU I-TAFilDO
Grandiosa nvie-li.- de I.. 1.. o„ 0ln , nclu,

^na'"--,,l.Ii,U„rE_0«_Í__,,1,C;i'b ROt^VUX, ^.Çní^j,
*K 55115)

|9«'-i?9H*09~*9_«t9_«M99«*«9«9«09999M«99M«l
% THEATRO RECREIO Co,"pan^tt 'sn-

dra il'Azev<ji.o
Toumée CK10MILDA il'OUVBIR,V

ESoJe ~~A's 
7 3i4 e 9 3i_~~Hoje

I Brilhante creação de CltEMILDA «1'OLIVEIRA

' 
¦J^lt,l_l^^^'.jjj_B__-MBiii"|i I mm ~~"^^~~^^^~^~~^^,,7jT~||, !-~-?;^^;^;^-^---—???!??'"

Amanliã, Müfinéoás 2 .fi ca noite ás 73i4 «'
|e93|4- O 0.\í.AKIO_ !

Dfpnis damarihíí, 2 dc Novembro—O _ili.rt.yr
§ do Calvário por esta companhia — Christo : Ale-
examlre Azevedo.

Knsaios — A nòlnve.l peca, SIMO.VE, dc Ilenrv •
I Brioux, protiigoniaa Cremild» de Oliveira. •
O398C(»3S9S*9©38S3v3e3utf<íii.«89e_f»*»ií_WH_99998005

VESTIDOS
fim seda, lã e linho; conre.v

| ciõiiáirí-se pelos niellitvres figuri-
| nos, com chie e perfeição; reíoi-
i ma-se e prova-se a domicilio. Kua
j <I:is Larangeiras 107 VIU, Irene
i Rolilr:ni. 3123 J

CONSULTÓRIO
Para medico ou dentista .ilujjr.-

se á av. Kio Praneo 11. 175.
(J 443.1

PENSÃO

jPALACE THClílxVT.-r-.I.--
í».,» _ ''J'0'0 Thèntrnl Brasileiroerande Companhia Italiana deOperetis Ettor_Vi.il-

HOJE Terça-foira, 81 de Outubro ás 8 3ji HOJE
Excepcionalmente nma única represeniação tia engraçã-i-símaopereta em 3 aclos, arranjo do Cav. Ettore Vitalc. mu-»ica dos maestros I. Caryll e Moncktoii

CIRCO SPINELLI

lüro T0S_£Â00
XI

I
BERTINI,

Eorncce-se a ilomicilios c ac-ceita-se pensionista para mesaRua Visconde de Inhaúma 012 andar, esquina da Avenida
-entrai; tratamento íino.

S 43.1-
\EUHASTIfliXIA

B nvSTERIA
_ I ratamento por processos esne-ciaes. Dr. Ilerculano Pinheiro.

Cons. Uruguayana, 103, (das 16 ás17 horas).

iiíistral e incRiialavel desempenho de I»AJ-0
PINA ÜIOANA, GlUi.li.TA CESTI

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
c 2" acto cm Biarritz (Fraii^a), .1° acto em Villája
(Hespanha). Grande e des'umbránte apparalo secnico.
Mngniiicos scenarios. Cuidaria 'nise-cn-secne.

No acto GRANDES BAILADOS pelas priirVITTORIXA F. OVIDIA TARNAGIII
Regente da oreliestra maestro !¦'. MOG-ÀVERO

Grande companhia eqüestre nuciona'oa Cap.tal Federal
Empresa Affonso Spinclli _ Compa-nhia Benjamin de Oliveira
Hoie - GP.ANDE tr j"UJC FUNCCAO «Oje
PROGRAMMA CHEIO DE SUC-

j 
_ 

CESSO
Attracções e novidades

| Fii-ülizàrá o proRrammn cem a i1
j representação da grandiosa peça fan-
; tastica, arranjo e niLiptada cm pica-deiro, por BENJAMIN DE OLI-VEIRA, ornada com vários números: ile musicas do estimado maestro Ar.chi medes, intitulada;

2" c 3obailarinas VI

#- MUTILADO

Bilhetes á venda na Avenida Rio Branco n. 138. Telpnoiie 573, Central. CASA LOPES FERNANDES & C, das!
_ie as 6 horas da tarde. PREÇOS DO COSTUME.

"¦___&.,. ,'a. __p...

0 DIABO NA DAÍ.SA
TODOS AO CffiCO SPINELLI

Brevemente inauguração do pannoimpermeável.
Preços e horas do costume.

F.m ensaios a peça de enredo po.licial, masicA do maestro COSTA
NEW-yÓRK. 

°S MYSTERI0S DE
Amanhã—flraní. tn-_-r« ,c .0..»
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