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O anniversario <!o conselheiro Rtty
'Barbosa não pôde ser considerado
nma simples data da vida particular
du mais illustre do9 brasileiros con-
tcmpóráneos. A' medida que os
«unos sc passam e que a extraordina-
ria personalidade do nosso grande
concidadão se expande, irradiando o
brilho dc um genio que a edaíle, em
vez dc abater, refina e acrisola, este
dia torna-se cada vez «mais uma ifesta
nacional, em que de todos os recan-
tos d,o paiz aífluem sentimentos dc
carinho c dc respeito pelo liomcm
representativo dc tudo o que de mais
nobre tem produzido a nossa raça.

iRny 'Barbosa attingiu o ponto da
sua carreira de heróicos sacrifioios e
dc brilhantes triumphos, em, que já
não c mais possível applicar na apre-
fiação da sua individualidade e no
julgamento d03.sc_.ts actos .o.padrão
pelo qual sc aflorem os homens' da
época. Xa historia dos últimos qua-
reata annos da vida «brasileira, «Ruy
lír.rbosa destaca-se de todos os outros
contemporâneos por um traço origi-
nal que lhe confere um logar unico
na galeria dos nossos estadistas.

A apreciação abstracta dos dotes
hítellcetttaes dc nm grande «homem é
lima tarefa ingrata e arriscada. Di-
virgem iiiiUiralinente os juizos c é
impossível obter a 'hanmonia de opi-
iiiões, porque com a infinita varieda-
de dos temperamentos multiplicam-
?.' ii.* prismas através dos quaes eada
mn arbitra a grandeza do seu idolo.
Mas os chronistits de hoje c os histo-
iadores que mais tarde tiverem de

ein.-I.ir o momii.T.eiito immortal <lo
iioísõ iiisigne concidadão, não terão
de vencer essas difficuldades. «Ruy
llarbosa, por uma feliz provisão do
ii '.«ii.'. alliou ao mais pujante dos
talentos a mais enérgica consciência
social. «Nelle as aptidões altíssimas
ii" intellecto não se esterilizaram no
circulo estreito das preoecupações
eiioiíticas. Homem de acção, imbui-
do de mn profundo sentimento Im-
!i:.n«>, que chegou a infundir-lhe no
epiritu as inspirações indefinidas de
1:111 vago christianismo sem dogmas e
leito todo d«j sytnpatliia e de compai-
Ni". Ruy llarbosa encarou a capaci-
d«'.d.c mental de <iuc f«n-a dotado no
efpirito de devotamento do servo
íi.! da allcgoria evangélica. O seu
talento não ficou inutilizado rio di-
lettantismo, cm que se comprazem os
fracos incapazes dc affrontar as tem-
!'«•;.i.li-s da acção e do combate.
l'.!le não atravessa a vida brasileira
como unia fôrma encantadora de
belleza que a todos deslumbra, mas
que não deixa no solo o sulco pro-
fundo tia sua passagem triiraiphal.

A carreira dc Ruy Barbosa é uma
batalha ininterrupta -cm defesa do
mesmo programma, um combate in-
fatigaycl para alçar acima da peleja
a imesnia bandeira sagrada a que elle
jurara fé iiumorrejoura. Combateu-
do o obscurantismo sectário cm nome
da liberdado religiosa, atacando o
analpliabetisino como pioneiro da
educação popular, ferindo a escravi-
dáo couto apóstolo da dignidade
humana, fulminando .1 monarchia
como campeã.) do federalismo, de-
fen lendo o direito contra- os desva-
nos do jncobinisi.no, corrigindo os
abusos como guarda zeloso das dou-
triuas ftindamentacs do regiuien, cie-
vando cm liava o nome do Brasil
como órgão majestoso d.a consciência
internacional, organizando a rcacção
civilista contra a cattdilliagem c pro-
clamando em Iiuenos Aires 05 do-
gmas do direito ,c da razão cm
«ai-safio á brutalidade da guerra, Ruy
Parbosa apparcce, nestas ultimas qua-
tro decad,is _a nossa historia, como
uma figura providencial, que evoca a
imagem mythica daqiielín divindade
p«rs,i -ii ,j,-,: a iniaginosa theogonia
rio Iraii s.vnthctizav-a as forças da Luz
c da \ ida cm eterna luta com a iner-
e:a desoladora da sombra e da morte

IA origem da extraordinária íasci-
.ação («ac, tanto sobre os seus com-

patriotas como sobre o estrangeiro
«txcrrp a personalidade do eminente
cr.isile.-o, Cltj0 anniversario a nação
lic-je íeste;^ ^^ em m;,a rarí e _n.

teressantissima combinação psycholv)-
gica, que torna 'Ruy Barbosa uma das
entidades mais notáveis do seu tem-

po. No nosso grande patrício fundi-
ram-se, em harmoniosa synthese, as
duas forças que inspiram e criam no
seu attrictb millenario a civilização
tio Occidente.

A analyse das duas correntes his-
toricas c psyohologicas, que, partindo
uma do Mediterrâneo, comquanto a
outra se precipitava do Baltico, for-
maraim pela sua confluência a Ettro-

pa moderna, revela um antagonismo
irredtictivel entre a noção systemati-
zadora da razão c <la ordem, que ao
mundo actual legou a antigüidade
clássica, e o espirito instinetivo que
creou a liberdade e que foi a con-
trib-ição das raças do norte para a
fundação da sodedade hodierna. Iso-
ladas essas duas tendências, ficariam
incompletas. O racionalismo metho-
dizador gerado pela cultura mediter-
ranea acabaria por sc esterilizar om
üm circulo dc pura logicaj privado do
germén vitalizador, qué é o amor
irresistível da liberdade e da avcnltt-
ra. Por «outro lado, o espirito crea-
<lor do norte nunca teria podido cr-,
guer-se acima do plano puramente
instínetivo, nunca teria conseguido
tomar-se consciente das suas possibi-
lidades, se não o houvesse illtiniinado
a claridade brilhante da razão grecco-
lstina.

No conjunto social do mundo mo-
tlerno essas duas forças áppareccm,
mais ou menos, harmonizadas c o
esforço hercúleo da cultura européa
tem consistido cm procurar a synthe-
se definitiva dessas correntes oppos-
tas. Mas rarissimos são os indivi-
duos em que o trabalho syntheti-
zador já chegou a ponto de formar
u«m typo de equilíbrio no qual o genio
do mediterrâneo c o espirito do norte
se associem em uai todo 'harmônico.

Ruy Barbosa é uma dessas excepcio-
naes individualidades, em que uma
intelligcncia accentuadamente grecco-
latina, colorida por uma solida cul-
tura anglo-saxonia, conseguiu reujir
as duas correntes européas, forman-
ao um genio cm que a dialectica, a
medida e o rythimo de Athenas c <le
Roma coordenam, dão fôrma e illu-
minam os impulsos selvagens, as as-

pirações irresistíveis de liberdade que
palpitam nos sagas «scandjnáyós.

Aquellcs que são puros latinos
admiram o encant'am-se comn o ardor
ii rcprimivcl no culto da liberdade,

que é uma planta exótica na con-
sciencia mediterrânea. Os outros, em

quem predominam os impulsos barba-
ros da aventura e o amor pela liber-
dado illimitada, sentem a estranha
fascinação ao ver nos lábios de Ruy
Barbosa as suas aspirações vagas, os
seus sonhos indecisos expressos na
fôrma tersa que a Attiea ensinou ás
suas colônias espirituaes.

Unico pelo feitio especial do seu
intellecto, unico pela vastidão exce-

pcional da sua cultura, unico pelos
serviços prestados á sua terra e á sna

gente, Ruy Barbosa deixa os seus
compatriotas perplexos deante da cs-
colha das homenagens que lhe devem
ser prestadas. Por entre a crise de
irteliigencia e de caracter em que nos
afundamos, 110 meio do eclipse em

que o paiz, envolvido pelas trevas,
debaldc procura indagar do -seu íu-
turo, todos nós sentimos vagamente

que Ruy Barbosa é ttn-.a grande victi-
«.na, um glorioso sacrfiicado, que im-
moloti no serviço d,a sua pátria um

genio que em outro ambiente lhe
teria da«!o alegrias intcllectüàes c re-
compensas sociaes, que na nossa civi-
lização adolescente são recusados aos
homens da siv.t grandeza. Talvez seja
esta razão que leva o povo — cujo
instineto é fino e mais acertado do

que a sabedoria dos letrados — a
envolver o nosso eminente concida-
dão ntnr.U atmospbera de carinho que
constitue, talvez, o unico prêmio rece-
bido pelo mais illustre dos brasileiros
após uma longa vida de serviços e de
didicação.

1A essa homenagem da gratidão
a.«socia-se o Oorrch da Manhã, fcli-
citando hoje o conselheiro Ruy Bar-

bosa. Desde que esta folha entrou na
arena jornalística, o exemplo e as
palavras do grande brasileiro tem-nos
strvido de estimulo e de guia. Po-
demos «por vezes discordar de certas
opiniõe. affirmadas pelo Mestre.
Mas na sinceridade dessas divergen-
cias, certamente, verá Ruy Barbosa a
melhor das homenagens, que se po-
dem prestar ao insigne apostodo de
todas as liberdades. •

Tópicas & Meias
O TEMPO

. O dia amanheceu Juntem encoberto, e as.
•im sc conservou. A cemperautía variou
entre 18 .5 e 2.1".
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Cambio

Pbacas gonis .. 1" Fnri3 ...vi'. $7iJ $"3" Hespanha  S863
" Itália  $<-"3
" Hcspanlia  SS-13

(•-•SCUllos) 2$i:'3* Buenos Aires (peso
ouro)  — 4S00S" Nova York. ... — -iS-'"-

Bancário 13 5I13 a 127.12
Caixa matriz ..... .2 5KJ2

Café — 9$4oo o 0$5oo, por arroba, pelo
typo 7.

Libras — 20S4O0.
tetras ilo Tliesouro — Ao rchatc de 5

por cento.

HOJE
A enrno.

Pura a cume bovina posta h««." era
consumo nesta capita' foram affW-ti)"-- .!'•¦.'¦?
marchantes, no enl*-erio_tn do *v Pi oro. oí
preços dc $;oo a $S»ot devendo scr cobra-
do ao publico o máximo dc iSooo.

Carneiro, 2$; norco 1S200 e vitella. Sooo
e i$ooo.

Estamos informados de qne o presi-
dente da Republica encarregou 11111 dos
officiaes de sua cara militar, que é

parente do dr. Frontin, de transmiti ir
ao ex-director da Central os seus s-in-
limemos dc pczar por haver sido dada

publicidade, ao recente relatório do
dr. Leon Roussoulieres.

Estamos habilitados ás attittides do
sr. Wencesláo e por este motivo não
nos causa este ultimo gesto do chefe
do Estado o espanto que, cm outras
condições, seria natural. Comtitdo ai-
guns cominentarios são necessários

para conip'ctar o registro desta ultima
excentricidade do nosso maravilhoso

presidente,
O sr. Wencesláo só pôde ter duas

opiniões sobre o relatório do 1° dc-
legado auxiliar. Ou s. ex. julga que
aquclla autoridade procedeu correcla-
mente e que as pessoas incriminadas
no relatório o foram sobre a base
solida de indicio, mais 011 menos vche-
mentes, que contra cilas foram apura-
dos-, ou o presidente da Republica está
convencido dc que o dr. Lcon Rotis-
souHercs agiu indiscretamente, levan-
tando aceusações levianas ou perversas
contra pessoas respeitáveis.

Na ultima hypothesc, a unica satis-
facão que sem quebra de dignidade po-
deria o presidente da Republica dar
ao dr. Frontin era demiti" a bem do
serviço publico o delegado.' No pri-
niciro caso, mandar pedir-desculpas a
um homem, que, por grandes que sejam
os seus méritos pessoaes, era -^pensado
ciii um re'atorio policial, constitue um
acto tão inexplicável que cm outro re-
gimen e em tttras ciremnstancias poli-
licas ninguém julgaria possível.

Respondendo ás manifestações que
lhe fizeram, o dr. Frontin afiirmou no
discurso de. agradecimento que "na

pratica da administração nem scinnre
é possivel cumprir a lei". A doutrina
é digna de figurar entre as máximas
de ouro desta Republica de comedia.
Mande o sr. Wencesláo, como com-
plciucnto do desaggravo ao dr. 1'rou-
tin, inscrevel-a nas salas de todas as
repartições publicas. Mas não sc
admire -se um discípulo aproveitável
da nova escola dos siiper-lionicns, de-

pois de haver carregado algum saldo
tentador, deixe, como cartão de despe-
dida, esta glosa á máxima consagrada:
"e o peculato nem sempre é evitavel
na repitbl!ca dos Wcnces.áos".

official dos Correios para um çarjjo
interino, percebendo todos os ,proven-
tos da respectiva effectlvldade, sómen-
te para que, em determinada occaslâo,
um amigo do presidente da Republica
possa ser bem estabelecido no orçaraen-
to, deve representar um caso típico de
economia...

A bordo do Itatinaa, regressa hoje
para Florianópolis, o coronel. Felippe
Schmidt, governador do Estado de San-
ta Catharina,

S. cx. embarcará ás 11 horas no Ar-
senal de Marinha, tomando ahi a lan-
cha Olga, posta á sua disposição pelo
ministro da Marinha.

nessa pilhéria «ie revesamentos men-
saes.

Sempre queríamos saber se Goyaa
com esse Aprigio José de Souza no g».
verno se acha' dentro da decantada f4r-
na republicana do art. 6o da Consti-
tuição...

» mi » —l-uInHOS c collarinhos — Especialidade- Cm» Manchester — Gonçalves Dias 5.
um» —1

O sr. Pandiá Calogeras, «por se achar
ligeiramente enfermo, não compareceu
hontem áo seu gabinete, no Ministério
da Fazenda.

S. ex., no emtanlo, «despachou cm
sua residência o expedienlo. - de sua
pasta. ., -'

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

A Lanterna iniciou hontem uma in-
toressante reportagem. Tratam" os col-
legas daquclle vespertino de saber sc
será bem acceita pelo commercio a
isenção dc impostos para as frutas ar-
gentinas.

Xão temos a menor duvida de que
o será. Antes do mais, aquclla isnn-
ção produzirá, fatalmente, o barat<u-
menlo do produeto, e como produeso
barato é coisa que sc vende facilmente,
está claro que o commercio só terá a
lucrar com o estabelecimento da medi-
da cm questão. ..

Das opiniões colhidas pela Lanterna
evidencia-se tambem que as firmas na-
cionaes, como já por mais de uma vez
íiemos' divulgado, participam de um
rcgimen nada compatível com o desen-
volvinicnto do seu cultivo e da sua
accciin^ão e consumo 1103 mercados na-
cionaes.

De facio, c isto é incontestável, fru
tas cultivadas aqui mesmo no Distri-
cl» Federal, e vendidas a baixo preçj
nas casas commerciaes -desta capinl,
são adquiridas a preço alto pelos con-
sumidores, ta) como se se traiasse de
produeto estrangeiro, sobrecarregado de
iiiiiiusio. alfandegários.

A- uva do Rio Grande do Sul, cujo
consumo é enorme nesta, capital, é
vendida pelo preço da uva estrangeira,
para gáudio dos negociantes, que com
isso auferem grandes lucros, E o
mesmo sc dá com a maçã e outros pro-
duetos da flora rio-grandense.

Temos ahi que o problema das frutas
neste paiz é uma coisa de que se deve
tratar muito a sério, se quizermos'
obter todos 03 resultados que a sua
solução por força nos proporcionará.

Pensou-se, ha tempos, em desenvo>ver
um serviço tle exportação de frut-is
frigorificadas para o estrangeiro. Deve,
elle ser tentado em grande escala, em-
penhando-se os poderes públicos eos
particulares nessa útil tarefa. I

Mas tratemos tambem de estudar ás
condições, em que 03 mercados do!
paiz podem e devem ser abastecidos
sem as espoliações, para o consumidor,
observadas mesmo aqui na capital da,
Republica, ás barbas das suas autóri-j
dades mais graduadas e reprcscnta-i-í
vas. .

O capitão-tenente Arthur Elisiario
Barbosa representou hontem o ministro
da Marinha no embarque do dr. Af-
fonso Camargo, presidente do Eslado
do Paraná.

Esteve homem no palácio Itamaraty,onde se foi despedirão sr, Souía' üan-
[as ministro de lEstailo interino SasRelações Exteriores, o coronel Felippebchnudt, governador do Estado dc San-ta Catharina. *-•.-,..,<«,.,

A'P"ooa^:rr.0ío^-Abrunhò_a
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O senador Ruy llarbosa receberá
hoje, á noite, cm sua casa, os amigos
que o queiram cumprimentar pelo seu
anniversario natalicio,

BENfiALAS _ Elegantes c ruslstcntcs —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O presidente da Republica recebeu,
honttem, no palácio do governo, em
audiência especial, os drs. Affonso Ca-
margo e Felippe Schniidt, .presidente
do Paraná e governador de Santa Ca-
tharina, que fornmi levar-lhe as suas
despedidas por terem dc partir para os
seus Estados.

O .primeiro partiu, homem, no no-
crurno dc luxo e o segundo partirá,
•hoje, fazendo-se representar s. ex., no
embarque de ambos, por seu secretario,
que os foi buscar ás suas residências,
cm carro do Estado, c os acompanhou
aos pontos do embarque.

Homem .feliz, o sr. Maggi Salomon,
official de gabinete do presidente da
Republicai Esse homem c chefe de se-
cção dos Correios em Minas Geraes, c-

porque é amigo do sr, Wencesláo Ura:;,
tem possuído a ventura de não lidar
com o mais simples papel postal desde

que o sr. Wencesláo foi eleito viec-pre-
sidente da Republica, na chapa do ma-

rcchal Hermes.
Desde aquclla data, para sempre me-

moravel, o sr. Maggi deixou o serviço

dos Correios, licenciado sem duvida,

para ser o secretario particular do sr.
Wencesláo. Acompanhou-o no seu re-

tiro de Itajubá, ajudou-o a despachar
todo aquelle expediente dc cartas, con-
sultas, cartões e telcgrainma% dirigi-

dos ao então vicc-prcsidtnte da Repu-
blica. *

Foi um trabalho insano, que cresceu
de importância, depois T«ic o sr. Wen-
ccsláo foi transformado de viec-presi-
dente a candidato á presidência.

Por força que o sr. Wencesláo devia
recompensar o trabalho desse amigo.
E' o que eslá nos seus cálculos, hoje

que pódc fazer o que bem lhe vier á

cabeça nesta autocracia mascarada de
Republica Federativa.

O sr. Maggi — isto está decedido de

pedra c cal —. será o futuro adininis-
trador dos Correios em Minas, poucos
dias antes de ter o sr. Wencesláo de
deixar a presidência. Tara gu.rd.-.r-Ihc
o logar, seguiu hontem para Bello Ho-
rizonte, na qualidade dc administrador
em commissão daquclles Correios, um
segundo official da Repartição Gerai,

participando de todos os direitos c re-
galias dc administrador effectivo.

'E' um caso interessante esse, para a
historia deste governo, que deseja pas-
sar á posterit/ade com o titulo de "eco-

nomizador", Com effcito, distrair um

Por falia de numero não houve, hon-
tem, sessão na Câmara dos Deputados!

Seguiu homem no nocturno, para. São
| Paulo, o dr. Affonso A. de Camargo,
I presidente do Eslado do Paraná.

Ao regressar ao seu torrão natal le-
vara s, cx. a intima satisfação dc haver
cumprido palrioticamentc a sua missão
numa das mais melindrosas questões
qi agitaram a vida dos Estados no
Brasil.

| Não se pódc dizer que a pacifica so-
lução do caso do Contestado seja a co-
roação de sua brilhante e sabia admi-
nistração no Estado que preside; poi3
essa apenas começa.

Mas ,1 terminação da velha contenda
com Santa Catharina deve ser levada
ao seu activo dc administrador como
um 'feito glorioso, de que íe deve ufa-
nar o joven estadista.

De certo lhe estão reservados mais
louros e gratidões na sua carreira po*
litica.

Nada, porém, poderá cnipnnar o bri-
lho desta conquista, que foi a termina-
ção do longo litigio de fronteiras com
o Estado visinho.

Os paranaenses preparam cnthtisias*
tica c festiva recepção ao dr. Affonso
de Camargo; c estas manifestações são
as mais justas possíveis.

S. ex. teve a gcniüeza de trazer-nos
pessoalmente as suas despedidas, o que
muito agradecemos.

RRANTlAn ALFAIATEPK-U.JJAU 
^y Rio Branco, -oa.

O Supremo Tribunal não julgou hon-
tem o habeas-corpus impetrado pelo
advogado Astolpho 'Rezende, em favor
do general Caetano de Albuquerque.
Entretanto, o Tribunal julgou outros
feitos, quando é praxe, e é legal, e i
legitimo que o habeas-corpus tenhi
preferencia, sobre, todas as deliberações
daquella corte de justiça, quando esleja
em sessão.

Ninguém ignora que, pela sua pro-
pria essência, aquella medida constitu-
cional não deve ser protelada. Quem a
ella recorre necessita da assistência im-
mediatn da justiça. Aliás, o Tribunal
já o tem reconhecido, razão por que se
não comprchende a sua attitude de
hontem.

Por que foi adiado o julgamento?
Não temos a menor duvida cm acredi-
tar na' razão que sc apontava: não
apparecera no Tribunal o ministro
Enéas Galvão, cujo voto talvez desse
ganho de causa ao pessoal do sr, Azc-
redo. ;

Trata-se de um facto grave para ti
justiça deste paiz. Somos dos que mais
sei;-tem batido pelo máximo respeito e
acatamento ás decisões do Supremo.
Sempre achámos que tllas são indis-
cutiveis, não assistindo aos demais po-
deres da Republica o direito de apre-
ciai-as para então procederem á sua
execução,

Mas o que não podemos admittir é
que os seus juizes entrem em manobras
de qualquer natureza para deliberarem
sobre questões levadas ao seu conheci-
miento. -Deante da oceorrencia a que
alludimos, ficou patente que, de feito,
no Supremo Tribunal se protege a poli-
ticagem do senador" mattogrossense.

Ainda ha dias, quando se discutiu o

primeiro liabeas-corpus cm favor do sr.
Caetano, faltou o ministro Espirito
Santo, que foi substituído pelo sr. An-
dré««:Çavalc»nti na presidência. O sr.
André é voto conhecido pela concessão
da medida. Nessa oceasião não foi
adiado o julgamento, porque, perdido o
voto desse ministro, o sr. Caetano
" não 'arranjaria nada", como não ar-
ranjou,

Agora dá-se o inverso, c sempre con-
tra o presidente de Matto-Grosso. O
sr. Azeredo está influindo por de mais
nos negócios publicos, para triumphar
na sua empreitada. Não queira, porém,
o Supremo Tribunal envolver-se nas
tranquibermas políticas do viec-presi-
dente do Senado, porque isso eqüivale
a cair no descrédito publico.

E esse descrédito deve ser evitado, a
todo transe, pela mais alta Corte Judi-
ciaria do paiz.

NOTICIAS DA GUERRA

Como os francezes levaram a effeito a
reconquista do forte de Vaux

Como o «Times» encara a
situação

dos alliados em França

Os italianos avançam no
Carso, conquistando posiçõesíuimigas

e
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A guerra modiwxa em Africa — fw dos fortes aUcmSes de Gxmona, tal como o. encontraram as tropat.
fraiKo-britaiimcas

A Alfândega de Santos arrecadou
hontem a quantia dc I39'.03().*6oo,

MODERNOS TECinOS FRANCEZES
PARA COSTUMES e VESTIDOS.

XASCIMUXTO. — 167, Ouvidor.

ÚOUPÁS brancas —Sortimento sem.cgual
— Casa Manchester — Gonçalves Diiís 5-

O ministro da Fazenda recebeu hon-
tem do inspectòr da Alfândega do Pará
Ifelegramma còmiivuiricandõ-lhe haver
aiiuclla aduana arrecadado no mez de
outubro próximo findo a quantia de
1.11.4171 ciSoGS, oue em confronto com
a de cgual periodo 110 anno passado,
qm- foi de i.Ò97.o|)7Ss_i, dá tuna re-
ceiía rtfmaior neste anuo na importaii-
•cia de ,7:fiz2$oi7.

.. « « —a > ga'» tm
1AIMSAS—O que ha de melhor e clegan-•c-.cSh*- Manche..cr — Gonçalves Dns 5.

O ministro do Interior exonerou, a
pedido. José da Costa Gadelha, do logar
dc vogai do Conselho Municipal de
Senh.i Madureira, Departamento do
Alto Puriis.

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todos 03'ittis ageniis
é viajantes, acceita assignatur,i3 para
V revista portugtieza O Ros trio, uma
das mais bem feitas publicações catho-
lieis editadas em Portitçal, Ã.nho/iSnoo

¦**a*B<><g'?**-«»*'t?w»

O sr. Pandiá Calogeras deferiu o rc-
qiierimento de Carlos 'Drtininioml Fran-
Idin, dircctor do Jardim Zoológico, pe-
dindo transporte' gratuito para diversos
animaes. do porto dc Paranaguá para
o desta capital.

Assumiu ante-hontem a presidência dc
Goyaz o coronel Aprigio José de Souza.
Naturalmente o leitor pergunta intri-
gado: — "Este Souza não será aquelle
cousa?"' Pois é.

Xos dois últimos q-.iadrienníos, ali, o
governo não tem saído das mãos dos
vice presidentes do Estado, que se re-
vesáiii qu.-.si de mez em mez, durante
nada menos d;' seis annos. E' o 2^ I
vice-presideii-C quem está no exercício
agora, Vagando a 2" vice-presidencia
nc terceiro ,111110 do actual periodo ad-
niinisirativo, fez-se cm Goyaz 11:11.1 coisa
singularissima: — uma eleição para o
preenchimento dessa vaga.

Eleito por obra c graç.1 do Espirito
Santo, contra a lei que só pcrniitie a
eleição nesse sentido quando a vaga oc-
corrida áquem do segundo anno de cada
phasc governamental, o sr. Aprigio dt
Souza tomou as rédeas do Estado.
Goyaz sem um vice-presidente, e sem
um vice-presidente estranho .1 Constitui-
ção e ás leis, não «i Goyaz, não é nada.

Entretanto, 03 zelos repubücar.os di.
Sr. Wc-.ieesláo, que não admitte reel«:i-
ções, nem illeg.iliiladcs, nem inconstitu-
cionalidades ,io alcance dos seus olhos,
não sabemos como sc ageitam com essa
pobre Cafraria, entregue aos So-.iz.is e
ás cousas de suas desdita-;, fór.i da lei,
fora da ordem, ensangüentado pelos
morticínios de intermináveis Uuas po-
litieas, estreita da Fcleração arrancada
do engaste nara as mãos do fr. Jubc,
011 do sr. Salatiel, ou do sr. Caiado,

O sr. Manoel de Carvalho, official
de gabinete do ministro da Fazenda,
representou hontem o sr. Calogeras nos
embarques dos srs. Affonso Camarg",
presidenta do 'Eslado do Paraná, c
Fernandes dc Lima, chefe político cm
Alagoas.

No embarque do presiden! c da Repu-
blica s. ex. fez-se representar pelo seu
secretario «particular, dr. Sá Filho.

 <f *¦
BONS tierfiunes. linos e a preços r.isonvcis.
Na Perfumaria Nunes. L. S. Francisco, 2;,

O dircctor da Instrucção .iiblica
visitou hontem diversas escolas «publi-
ca--, do 6" districto.

O11.1I a nnMhor maneira dc passar-se um
deliciosa domingo ?

K' fácil.'-.. «Caramba I
V.m mtítinêe c i noite :"AMÕR DB .l/.-I-V.

CARA".
Tliealro Rcfid-liea

PominRo. Que reílictacs
Nn paz do lar que fruis :
IV de vantagens ri*, cs
Comprar na Casa Mnniz.

mah~-iir>-*>mm

iíips & flespini
O pror.iotnr denunciou o Sogra.
Foi uma dêmiriciá r.a hora '
Nora, quer você dizer, cohimcnla o

Raul.
*

íi Ss

Por nus c que o governo inglez proliihin
a entraih .lo Oliveira Lima em Condres ?

Um tntil.it.iti : — Porque clie se nic-.teu
em tu-MiJii dc onze varas.

•Ji st:

M empresas de ondorinlias prepalam uma
grande manifestação ao chefe dc policia.

S. tx. ordenando a mudança das casas
dc jofr-j [).-ra outras zonas está desenvolvei-
do e.\t.a«;rdinariamentc o negocio das ditas
empre.;...

O Sogra, eor.fidcncinl-ncf.ta a tini a-r.i?->:
— Veja. você, se etn vez de eu cavar i-ar.i

ns outro- tivesse cavado para mim, teria
!m.;c cr.i vez dc uma denuncia, uma froin/''-
cia <h «iiscursos dc sj-mpathia e uma pre-
¦ciisio dc Jíísssr.ive 7": c'"'""1 ¦

Çyrnnn .<£ _.

No Mosa o no Somme
A reconquista do forte

de Vaux pelas tro-
pas francezas

Paris, 4. — Communicado official
tle hontem á nofte:"A nossa artilharia tem estado bas-
tante activa nos sectores dc Lihons c
Chilly, ao sul do Sonimc,

A oeste <le Lánchurt executamos
um ataque de surpresa contra as trin-
cheiras allemãs.

Na margem direita do Mosa a noite
passou-se em relativa calma.

Devido á violência do nosso bombar-
deio* qtte. se prolongou por muitos
dias, o inimigo evacuou dc tarde o
forte de Vaux sem esperar o ataque
das nossas tropas de infanteria,. cuja
pressão se tornava cada vez mais cs-
treita. Foram ouvidas no forte de Vaux
violentíssimas explosões.

A infanteria franceza, que já tinha
avançado, até perto do forte, occupou
á noite., esta importantíssima obra sem
ter perdido um homem,

A cintura dos forles interiores de
Verdun está agora inteiramente res*
tabeleeida c firmemente mantida pelas
nossas tropas.

Depois da tomada do forte, a nossa
infanteria continuou a avançar até aos
limites da aldeia de Vaux, alargando
os seus ganhos ao norte desla localida-
de c tomando uma eminência donde sc

! domina a aldeia.
| O inimigo não nos dirigiu durante a
i noite nenhum contra-ataque.

Xo resto da linha de frente houve
1,1 actividade de artilharia do costume.

Seis aeroplanos inimigos atacaram1 ao norte de Pcronnc um aeronlano
francez que tinha abatido um appare-
lho allemão. Momentos depois chegou,
poiiíin. uma esquadrilha franceza que
derrubou outro apparelho inimigo e
poz os outros cm fuga.

lA oeste dc Mulhousc abalemos tam-
bem um acroplano allemão ".

que informa nm coresponilentc
sobro a tomada do forf.o

do Vnnv
;.'Paris. 4 — (A. A.) — O forte de
Vaux, tomado pelos allemães no dia 7
de junho do corrente anno, voltou hon-
tem para as mãos dos francezes.

Sobre a evacuação deste forte tele-
grapha o correspondente da Associated
Press cm Berlim :"Os allemães julgaram que 05 sacri-
ficios necessários para a conservação
do forte de Vaux não estavam em pro-
porção ao valor que lhe attribticm no

I conjunto dos seus planos estratégicos,
agora «iue os francezes retomaram Dou-

| nuihont, O terreno das cercan-',i5 de
Vaux tornou-se por isso. de d.ifficü

¦ defesa contra 05 
'ataques 

provenientes
« de sul c ocsle. O forte do Vaux foi.: por conseguintei abandonado, e as li-

nhas allemães tr.1iiiferid.13 para posi-'ções menos expostas ao fogo da arti-
lheria franceza".

O alto conluiando, «allemão reconhece,
assim, a importância precedentemente
por eile negada á no;sa victoria de 24
dc outubro c á oceupaeão.do forte dc

I Doiiauinont. DcbaMe, porém, elle ten-
1 '.irá diminuir ainiportancia de nova
! victoria alcançada pela valentia das
! nossa- tropas e pelo poder do nosso

material de guerra. O publico allemão
lembra-se dos canrees de triumpho.cn-
toados 1103 dias 9 e 10 de junho.ultimo,
c dos artigos entliiisiasticos da imoren-
sa, notadamente da "Gazeta «le Franc-
fort", que escrevia na oceasião:. "A

nossa conquista eslá sob mão firme;
ninguém nol-a arrebatará. Os vencido-
res' de Vaux, deante de Verdun. aca-
bani dc executar alguma coisa de sobre-
humano". E, lcmbramlo-so de tudo isto,
nãn será enganado.

Os telcgraminas do quartel-general
.illemão aos jornaes americanos fazem
desde já prever que o inimigo, pnra
desculpar o revez, vae allegar que p
forte não tinha mais nenhum valor mi-
litar. Sobre e«-te ponto ainda .: f"«cil en-
eontrar n inimigo em contradição com-
s:po mesmo. ,

Uma nota inseria eu jornaes alie-
mães do dia 10 de junho dcnioiistro.u
cfíeci.irametüe «me a importância extre-
ma do forte dc Vaux. considerado a
-pedra nneular da frente nordeste de
Verdun. provinha da própria posição cm
si c não dis obras dc defesa mie POJ":
ventura ali houvesse. A configuração
do terreno e a dis'r:!.uieão dos çauii-
nlin; não mudaram dc então nara cá.

O inimigo norém. ti«ii poderá cont«-
tar nuc ns dois pilares da frente nordes-
tc de Verdun — Doaumont c Vaux —¦
=e encontram novamente em floder dos
fr.incezes estando assim, reconstituída

cintura dc fortes 110 unico sector que
elle tinha ãtuin.ido.

O general Ancelln movre em ron-
si'01'fi'-'" de ferimentos

recebidos em combate

1 Paris, 4 - (A- -••. — ° """'"'
í Ancelin, que dirigiu o «assalto contra p

forte de Dofiaumont no dia e.t de ou-
íiibro findo, acaba de f.iüeeer em cou-

' 
seqüência dos ferimentos que recebeu
cm combate.

Os inglezes tomam ntnn aldeio
de assalto

Paris, 4 - (A. H.) — **s tropa-
J-"glezas continuam a obter sucçessc.

na margem esquerda do Somme, tendo
tomado dc assalto a aldeia dc Alitsa
(?).

No resto da linha de frente britanni-
ca, canhoneio, intermittente sem aita-
quês de infanteria;

A Impressão cm França pela re-
conquista do forte do Vaux _

Paris, 4 (A. H.) — A reconquista
do forte de Vaux causou em França
uma impressão profunda que, segundo
dizem 03 joranes, decerto será tambem
sentida em todo o mundo. O júbilo dos
jornaes accrescc-se do facto dos sol-
dados francezes terem penetrado no
forte de armas em bandoleira e sem
perda dc um só homem, em flagrante
contraste com as condições cm que fi-
zerani a mesma conquista 03 allemães,
a quem Vaux custou tres mezes de
sohrehumanos esforços e a morte de
milhares de combatentes. A imprensa
felicita o Alto Commando pela sabedo-
ria desta operação que deu cm resul-
tado a evacuação voluntária ou força-
da do forte pelos allemães, sem quefossemos obrigados a combate. Ao dc-
mais do valor material da conquista, o
seu valor moral c tambem considerado
da maior importância. Os allemães
acham-se agora definiiivalncnle varri-
dos dc todos os pontos dos Altos do
Mosa, mais próximos de Verdun. A
sua offensiva está pois mallograda com-
pleta e irremediavelmente, uma opinião
em que cominiiiiga tambem o abalizado
critico inglez coronel Feyler que, eserc-
vendo no "J011m.il de llenev.", sc ex-
iprime do modo seguinte:"Para 03 allemães, o unico resultado
da batalha de Verdun foi serem levados
á morte 400.000 homens para coisa ne-
nlnim.1."

Duas companhias de infanteria, acom-
panhadas pelo general Mangin, foram
as primeiras forças que penetraram no
forte de Vaux. Os nossos soldados
puderam enlão verificar de i-isn a tre-
metida devastação causada pelos ohuzcs
francezes dc 400 ni|m, que haviam tor-
nado' indefensáveis mesmo os mais pro-
fundos subterrâneos _ casainatas c ha-
viam, alcni disso, provocado a explosão
do deposito de munições e do paiol de
granadas du guarnição inimiga. Não
havia no forte 11111 so allemão vivo; a
guarnição inteira fugira pelo subter-
raneo ligado à primeira trincheira mi-
miga, situada na planície do Woevrc.

Hontem mesmo, turmas de trabalha-
dores desobstruíram e desatiilharhm os
caminhos dc accesso e ininít-diatas pro-
ximidades do forte, organizando sunul-
taneameiite as posições abandonadas
pelo adversário. A' tarde, formações
francezas avançaram até á extremidade
do planalto sobre o qual está assente
o fone de Vaux. A aldeia, actualmeilte
semi-cercada, está sendo, bem como a
obra dc Hardattmont, violentamente
bombardeada.

Os jornaes são unanimes em procla-
mar como um verdadeiro trilimpho da
grossa artilheria franceza ,1 reconquista
dos forles de Douaumont c Vaux e
dizem que foi cila, especialmente, que
recliassou o inimigo. Agora .— dizem

eslá feita uma prova esmagadora dc
que a superioridade do material se acha'
inteiramente do lado dos alliados.

A imprensa põe em parallelo os dois
modos diversos por que evacuaram o
forte os francezes e os allemães. Re-
cerdam a memorável resistência nilC
òppuzeram os írancezcs aos atacantes
que desde melados dc março lançavam
sobre o forte diariamente mais ou
menos 8.000 projectis de artilheria
grossa. Evocam os combates épicos que
tiveram inicio cm i ile junho c desta-
cam notadamente as jornadas cruéis
dc 2 c 4 dc junho, em que as tropas
da Rdptiblica repelliratu 17 ataques, c
effcctuaram seis - ntra-ataques á baio-
neta, -sob o buiba.deio ininterrupto dc
-iS peças de gro.-tso calibre, acompanha-
do ainda do continuo lançamento dc
líquidos inflammaveis c gazes asphy-
xiaiilcs, Ciim todas essas difficuldades,
os canhões francezes de 75 ,ni|tn. con-
seguiam desembocar e ceifavam cm
massa os regimentos enviados ao as-
salto. Privados os defensores dc toda
a espécie dc commuiiicações c dc meios
de abastecimento, ainda a sede sc jun-
tava aos outros horrores da batalha.
Foi só nessas condições que os a!lc-
mães conseguiram penetrar afinal niima
parto do forte, mas tiveram ainda que
sustentar um combate que se prolon-
gou por 18 horas. Afinal, no dia 7-
o còiiiiiiandante Raynal rendeu a obra
onde resistira com os seus soldados ate
ao limite extremo das forças humanas.
O inimigo, para ir do forte de Dotiau-
moiit ao forte de Vaux. levara 104 dias;
a mesma distancia foi agora vencida
pelos francezes em dez dias, sem ne-
ccssiJ.id.- dt- combato, e a frente fran-
ceza em Verdun é agora exactamente
egu.il ao T«ic era cm e-l dc fevereiro.

Todas ns affirmações c explicações
que porventura dêem os allemães de
nada poderão valer perante a eloq.ten-
cia destes factos.

O "Tíiüos" e a situação militar dos
ninados cm Franja

Londres, 4 — (A. H.) — Num ar-
tigo sobre a situação militar, escreve
hoje o 7'i'nit'i:"Quando sc lanea o olhar para a ms-
t .ria" da campanha na frente do oe-ite
cm miS de sua verdadeira persncctiya
sobresaem dois traços «salientes: são
elles o insuecessp colossal do ataque
allenião contra Verdun e o suecesso da
offensiva commum alliáda no Somme.
Entre os duis ha uma relaçSo mmio in>*

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

No valle de Prahova ti».
vam-sc violentos com-

bates
Bucarcst, 4 — (A. H.) — Caninii.

meado official do estado maior:"Occupámos os montes de Sariul <!
Tetunimio c progredimos em Tablcbü-
tzi, para além da fronteira.

No valle de Prabova, violentos ata*
ques inimigos,

'Conservamos todas as «posições c0ii>
quistadas a léste de Aluta,

A batalha continu'a violenta.
As nossas tropas continuam a persg-

gtiir o inimigo, que deixou em nosso
poder mais quatro canhões e muito ma.
terial de guerra".

Os russos estão bombardeando
Constanza

nJrfú"'i4 "A A-> - u-na -s-
quadrilha <lc navios de guerra mssotcomum a a bombardear o porto de Con*stanza, onde estão os búlgaros.

Os búlgaros rcpcllidos em
(-liuilstes

Londres, 4 - (A. A.) — O3 bulgwros foram repellidos em Ghniistcs. dei-«írós. C°m °S mSkK3 a'B"ns •;risio¦•
Londres,4 - (A. A.) — O.i ingle-zes, nos Balkans, repelliram violemose repetidos ataques dos búlgaros, leva-dos a ..effeito contra as posições que es.tes perderam ha tres dias cm Daral.Iia-zitma.

Nas linhas italo-austriacas
NOVOS SUCCESSOS DAS TROPA,.

IT.U-I..NAS NO CAUSO
Roma, 4 — (A. H.J — O estado,maior italiano annuncia novos sueces-sos victonosos das tropas italianas naorla s .itcntrional do planalto do Carso.
Depois de uma luta encarniçada, astropa» italianas tomaram um importanto

monte constituído pelas cotas 319 o
220, a setecomos metros a oés'te doCastagncvizza, fazendo 349S prisionei-rosj dos quaes 116 são officiaes.

Entre estes comprehcndeiii-se doi'9
commandantes, um de brigada e outro
dc regimento.

Os italianos estão bombardeai!.**»
Triusto por mar

Londres, 4 — (A. A. — Sogtind»
noticias de Roma, os italianos cslão
bombardeando ioda a zona marítima n
noroeste de Tricste, causando dtimiiu?.
ás obras de defesa dos austríacos que-procuram salvar a sua artilheria de po-
sição, direelatneriia alvejada o klomi-
nada pela artilheria italiana.

Os italianos orcnpam posi;õe.
inimigas

•Roma, 4 — (A, H.) — O communi*
cado do gcneraHssimo Cadorna, pubü-
cado agora á noite, annuncia que na
região do Carso as forças italianas
apoderaram-se das alluras fortificada?!
de VolUovjaJc, da cota 12.1 c da cota
126 c attingiram tambem, mini arran-
co, outra altura a um kilometro ape-
nas da cota aç/i, ficando assim dc po3*
se da estrada que vae .e Oppaechia-
sella até 200 metros apenas de Casta-
gravizza.

Os italianos fizeram 55.1 prisioneiro?
c apoderaram-se de quatro obtizeiros
de 105 111 |m c de muito material dc
guerra.

A GUERRA NO AR

Aviadores austríacos bomourdcai-
Viçstt

Londres, 4 — (A. A.) — Sabe-se
aqui «pie tres aviadores austríacos bom-
bardearam Viesti, na Itália meridional,
ignorando-se ainda quScs os resultados
das bombas atiradas.

tinia. A retirada allemã de Verdun «5,
com cffeito, o resultado directo e evi-
dente da batalha do*Soxnme, cujos ef-
feitos continuam a fazer-se sentir çni
todas as zonas de operações na E'.t-
ropa. *"Estamos longe do fim das operações
no Somme. Avançamos ali a pi-:.-o se--
guro e continuaremos a avançar sem-
pre que as condições de tempo o per^
minam. Esperando, estamos justifica-,
dos dc tirar bons augurios dus acon*.
tecimentos dos ultimas quatro mezes.

..inguem pode negar Qttc^ o grande
ataque iniciado em julho foi não sO-*
mente um poKtico mas tambem um
acto necessário. Esse ataque salvou
Verdun, transformou por completo »
situação dos alliados. e demonstrou cn
mundo que era possivel fazer face . a
vencer 03 exercitas allemães por niuilo
formidáveis que fossem as obras de-,
fcnsiv.13 preparadas pelo inimigo. 13
esses resultados teem sido obtidos A
ipreço lem moderado."
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Continua subindo o preco da fari-
nlia (le trigo, (|iie cm poucos dias
passou dc i/$ooo para 2i$500 por
sácea dc 44 kilos. O excesso 6, por-
tanto, j'á d.c 26,47 %•

Hontem, o J'ornal do Oommcrcio
deu publicidade ao seguinte telegram-
ma, (|tic tem estreita ligação -cora a
açttíal carestia desse artigo:

"Madrid, 3 — O commandante do
navio de carga Duques, recentemente
enviado a Nova York, telcgrnphou ao
director dos serviços do commcrcio,
coiíimiihicando-llie ser muito provável
ilue o governo americano prohiba a
exportação de trigo.

"Crê-se que, a verificar-se este facto,
a Argentina, siga o exemplo dos Esla-
dos Unidos.

Etn vista disso, o direclor dos servi-
ços de commcrcio informará p caso ao
«overuo e proporá varias soluções, cn

CONTRASTE

Ceará e Rio Grande do
Norte

Escrevem-nos:" O seu apreciada Jornal publicou.
ante-hontem. sr. redactor. um .tele-
gnamma do Ceará noli ciando que o go-
vernador daquelle Eslado nortista,
num gesto de louvável republicanismo,
tão raro nos nossos homens dc Esta-
do, resolvera dar o terço á opposição.
no Congresso Estadual, garantindo as-
sim a liberdade do voto. Nenhum bra-
sileiro sincero, estou certo, deixará
de applaudir com cntluisiasino a bella
acção do actual detentor do poder na
formosa pátria de José dc Alencar I

Ao passo que experimentei justa ale-
gria ao ler o referido despacho lele-
gra-phico, senti unia tristeza immcnsa
ao ler um tclcgrainma procedente do
Rio Grande do Norte no qual se decla-
ra quc o governador familiar Ferreira
Chaves mandou fazer rodízio nas ciei-
ções para o Congresso -Estadual, não
permitlindo que os oito deputados da
minoria legalmente eleilos. fossem re-
conhecidos, apesar de. na sua decan-

I tada plataforma politica. ter promet-
- í tido respeitar o direito das mino-

nre as quaes o abono por parte deste riasIU Que triste confronto na fôrma
da idiffercnça de preço entre o trigo | <ie governo entre dois estados limilro-
nacional e o estrangeiro, o qne impor- phesl
tara numa despesa dc seis milhões dc
pesetas."

Quandd ha 
'.dias 

sc iniciou a alta
da farinha dissemos <|tie ella era pro-
ivocada por dois phcnoménos; ambos
<le singular importância: escassez de
producção c excesso de procura. De
íacto, os paizes cm guerra na -Europa
são forçados a procurar farinha de
¦trigo na America. A França, como
é sabido, tem a sua mais importante
zona agrícola em poder dos 'allemães;
a Russia, (jitc exportava grandes par-
lidas de trigo, não só tem a sua pro-
d.ucçãó muito reduzida, mas tem
•cgiia-lmcntc reduzido a 20 c/o o total
das suas exportações; a Áustria ne-
oessila de todo o trigo (|tic recolhe
para consumo próprio e da Allcmã-
atlia; a própria Rumania, que era um
bom celleiro de pãcOião pôde expor-
tar nem uma sacca, já porque está cm
guerra eom os impérios centraes c
tci.iv. necessiil.íide -de abastecer o seu
exercito cm campanha, já porque tem
as suas communicações para o exte-
rior períeitamento cortadas, desde
ipie os teuto-bulgaros se apossaram
do importante porlo de Constanza.

IE' nestas condições quc sc declara
a escassez dc producção na America,
asseguraudo-sc que os trigacs foram
invadidos por moléstia que os ar-
razou.

-Qnaiilo ao Brasil, que já produziu
tánlo trigo quc chegou a cxporlal-o,
tendo esttado longos annos sci.it se
consagrar -a essa cultura, regressou
agora ;i infância delia, ensaiando os
primeiros c ainda vacillantes passos
nos campos do Rio Grande, onde,
aliás, ':is novas plantações estão\ dando
boa compensação aos esforços nellas
empregados. Mas a producção do
Kio Grande não chega- ainda nem
para as necessidades daquelle. Estado,
e, portanto, não pódc o ilrasil ter.tão
cedo esperanças de que a terra gau-'cha forneça pão a toda a população
brasileira.

Üalíi, desse conjunto dc faciores,
resulta a gravissmia crise, que, affe-
ciando todas as nações, vae produzir
entre nós tão grande carestia do pão,
que não é possível pre ver'" até onde
ella chegará.

O telegramma acima transçripto
refere-sc á possível hypolhcse de ser
iprohibitla pelo governo liõrtc-ameri-
«ano a exportação do trigo. Quem
¦diz trigo, diz farinha, e ndmi é nattt-
ral que se estabeleça a prohibição da
exportação para o cereal cm grão,

15, ali-ni de faltar no compromisso
previamente assumido em uin do-
çumento publico, mandou legar um
seu intimo, deputado estailu.il. con-
tra disposição taxativa da Constitui-
ção Estadual que diz em seu artigo
13": " Nenhum deputado poderá ceie-
brar contrato eom o poder executivo
011 delle receber emprego ou comniis-
são remunerada, importando renuncia
do mandato a não observância deste
preceito. Paragrapho unico. O depu-
tado não pôde ser, presidente ou dire-
ctor de bancos, companhias ou empre-
sas que gosarem favores do Estado,
definidos etn lei."

O sr. coronel João 'finoco, commer-
ciante cm Natal; politiqueiro e dire-
ctor-gerente (Ia Empresa de Antônio-
veis dc Macahyba a Santa Cruz, em-
presa a quem o governo estadual por
decreto dc 13 de outubro findo çm-
preslou, a titulo de auxilio, duzentos
e dez contos, acaba de ser eleito e
reconheido deputado! O faclo pela gra-
vidade dispensa conimcntarios, apenas
direi qtte é este o grande estadista
que diz eslá fazendo um governo dc
liberdade c jusiiçsi, moralidade e pro-
grosso, um governo digno dc si o da
Republica (certamente não a sonhada
por Silva Jardim) e que em mais dc
um telegramma para ;i imprensa ca-
rioca .tem se insinuado á futura Pre-
sidencia da Republicai I Quc os repu-
blicanos som jaca i> os homens de
bem, julguem c definam o "cgrrgio
e conspicuo hurgo-meotre" da cidade
de Natal, que " cin vocábulos inflam-
¦liados" apregoa as suas próprias vir-
tudes, são os votos do velho leitor e
maior admirador — Henrique .Carlos
dc Souza,'.'.

AINDA A QUESTÃO TELE-
PHOKICA

O ponto de vista da
Light e o ponto de vista

do publico
Seria ocioso reproduzirmos, ainda

hoje, as razões convincentes c, por
isso mesmo, irrefutáveis, que militam
em prol do assignante do residência
particular e em virtude das quaes elle
só tem a lucrar cnm o novo systema
de tarifação telephonica ora depen-
dente do 'Conselho.

Estudámos com toda isenção de ani-
1110 as pretensões da companhia con-
cessionária e o nosso dever é, neste
caso, o mesmo quc temos dito nos ou-
tros, em que havemos feito opposição
á I-igJit e ao Conselho: orientar o pu-
blico, segundo aquillo que se afigura
á nossa intelligcncia dc interesse ge-
ral.

Este Conselho immoral, de uni lado,
e a natural prevenção uue se lem con-
tra uma companhia poderosa, pk-itean-
do reforma dc serviços junto ao mes-
mo Conselho, são razões mais quc suf-
ficiclitcs para crear nu lorno desta
questão uma attnosphcra do graves

AS .COMISSÕES NO SMO
A de Finanças em^ojrno

dos Orçamentos
A commissão de Finanças do Sínã-

do cffcctüou ü sua SfguriÜa reunião
para estudo c discussão- dos orçamen-
tos votados pela Câmara.

Estiveram presnnlrs os-srs. Victori-
no Monteiro, que im'si<|o os tr.hbaj.lios>;
Alfredo 'Ellis, João Lyra, llucilo "dc
Paiva. A. -Guanabara, João Luiz Alves,
Erico Coelho, Francisco Sá c Leopoldo
de Bulhões. - . ¦r*;--"'*-'"l-.

A reunião fora convocada., para a
discussão do orçamento da Marinha,
cuja relatório, p sr. João Lyra fizera
aniu-hotitcm.'

Dada ao sr. Toão Lyra a pofclvra,
s. cx. leu o seguinte: ;,*%£" O art, jo do proicclo 4a 'Ç.-ír.tafci
dispõe: "Logo que se der d' yagS ^leconsultor jurídico do Alinirantíido,- nao
mais será preenchida, devendo sor
exercidas as respectivas funeções por
um dos auditores da marinlia, ou seus
auxiliares, quc nara- isso for designa-
do pelo ministro."

Essa redacçâo poderá oceasionar dii-
vidas quanto ao intuito do legislador,
quc outra não ó senão snppriniir o
cargo do consultor jurídico do. Alr.ii-
1-ant.iJo logo que -v.-ignr c iiii^íiiiin.lar
prct-nchel-o por um dòs auditores ou
auxiliares.

Proponho, . portanto, a seguinte
emenda substitutiva ao art. 20:"Será snpprimWo, quando vagar,
o cargo dc consultor jurídico du Al-
mii-a-ntado, o as funeções que lhe com-

suspeitas, principalmente pnra um jor_ i Pdcni passarão n ser exercidas ,-wló' auditor para isso designado-polo minis-

So V. Ex". fOr visitar os do-
positos dc venda do moveis

REDSTÂR
terá oc.oíislno de vérifienr como
são graciosos n práticos os
seus estylos, como 6 perfeito
o seu acabamento e como sãu
lioas as condições de paga-

mento e preço. *
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O- caso do Instituto Nacional
de Masica

O incidente quc motivou o pedido de
demissão do maestro Alberto Nepomu-

. . ceno do cargo de directur do Institutodeixando-se ao. produeto da m-oasem N;,c-:nnal dc '.Musica, ainda não sc .acha
suficientemente esclarecido.

Houve o pedido de um inquérito a
respeito, assim como da cxhibi.ção em
publico das provas do concurso que deu
causa ao desagradável iitalentcndu.

Kcsulta disso tudo que a condueta e
reputação de vários professores, e do
próprio cx-director daquelle estabeleci-
mento, soffrerani 11111 ataque velicmcn-
le por parte do ministro.

O dr. Carlos Maximiliano não deve
nem pódc negar defesa ás pessoas per
eile aceusadas fortemente em dòcunicn-
to publico e official.

V, essa defesa não pôde ser feita de
outra forma senão eom a maior publi-
cidado das inovas do referido coiicur-
so, visto que outras aceusações do 11:1-
nistro j.i foram cabalmente respondi-
dis pilo maestro Alberto Nepoinuccnò.

'O dr. Carlos Maximiliano. sc não
quizer que pairem duvidas sobre a rc-
spcitabilidado 'de 

pessoas dignas de
conceito, como são os professores, in-
criminados, tem o dever de deferir o
pedido de inquérito c á cxhibiçfio pu-
blica das provas do ultimo concurso
para a cadeira de solício da Instituto
Nacional do Musica.

saída franca. Não duvidamos mesmo
ile que tal medida chegue a ser
adoptada, até como solução salvado-
ra liara os moageiros iioftc-amcri-
canos.

iTíxpliqiicmos:
No anno findo, nos 'Estados Uni-

dos foi feita tão grand,c sdm'eutcira
iíIc trigo, como. de -outra cgtral não
Atavia memória,. Os cultivadores e
suoageiros pensavam que seriam cha-
niados a supprrr os mercados etito-
ipeus, principalmente o inglez, dtiran-

â te a guerra, c dahi a abundância das
plantações e das colheitas. Mas as
col-onia.3 ¦ inglczas, .principalmente o
Caiiaaá, linham feito o imiesmo, c
quando os norte-americanos apresen-
taram as suas offertas, encontraram
ipcla frente a invencível concorrência
ilaqucllas colônias. Então, os Estados
Unidos, que nunca dantes puderam
alargar as suas vendas -Je farinhas
para o sul do Brasil, por causa do
custo dos fretes, apezar do favor da
reducção de impostos dc importação
de qne gozam uns nossas alfândegas,
lappárcceràm no nosso mercado,
disputando concorrência mesimo com
a moagem nacional. Ií' claro que os
iiioríc-americanoa puderam chegar a
esse extremo em virtude da grande
reducção no custo das farinhas, dc-
terminada pela necessidade do dar
escoadouro ap volume extraordinário
e enorme de trigo da ?u:i ultit"n ro-
Ilícita. E anui n-,<---n -•. Ri. '- '¦•-
neiro, entre os fornecedores de fari-
nlia Jos Estados Unidos e os padei-
ros. foram assigiiados contratos pelos
qíiács os norte-americanos se obriga-
iam a manter determinado preço
para determinados fornecimentos! K'
evidente que a isso .se deve o não ler
já encarecido ainda mais o pao, mas
é lumbem evidente que os americanos
não poderão .'.continuar a cumprir os
seus contratos senão ú custa de
grau.j.cs prejuízos. Ora, pròhibida a
exporlação da farinha dos Estados
Unidos. í/».rii faclo ficarão aiitutllados
os contratos qne 'foram assigtvados no
'.l.lrasil ou noutros paizes, por motivo
dc força maior, e os moageiros norte-
americanos ficarão a salvo de uma
situação grandemente desastrosa.

Esta O a questão uo momento
nclual, que aliás não allcnúa de fór-
nua alguma o receio juslificadissimo
c já comprovado, 'dc 

que o pão, que
custou dantes .100 réis o kilo e custa
ütojc ('-oo, allinja em breve 700 réis
ou mais. d pn-ço da faritiíia. que
continua subindo, ó bem seguro, ain-
ila que singularmente triste, indica-
dor do que vae sueceder.

Por seu lado. a moagem nacional,
sjiesnroi sem rrvaucltc «ios padeiros
que fizeram contratos com cs norte-
americanos, não poderá vender ba-
rata a farinha que outros paizes ven-
dem rara. porque é no estrangeirei
que cila adquire o trigo para as suas
usinas, tendo portanto dc sujeitar-se
nos .mercados vendedores.

ÍMesmo que os moageiros cst.ilieh.-
cidos no Brasil tenham, como é de
uso, contratos por prazos l.irgos,
feitos na Argentina, por preços ante-
c.rpádanicntc determinados, c, portan-
to. P..K.-J.11 comprar cm favoráveis
condições, elles aproveitarão o ensejo
para obterem melhores lucros. Será,
talvez, também por causa desses con-
tratas, agora rúfiiosos. que o teie-
graiimin quc transcrevemos ;c refere
A possibilidade dc a Argentina tam-
beni probibir a exporlação do frigo.
E' natural que assim sueceda. prin-
cipalmentc se os 'Estados Unidos de-

VTSTArGE I5EMI Compre 11111 ter-
no iu» moda por 45$ ou 50$, lí.
Uriiguiiy.ina 145. CASA PAUIS.

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica, honlem,!

logo pela manhã, foi procurado, no pa-;
lacio do governo, pelo dr. Homero Ua-
•'lista, presidente do Banco do Ilrasil,
me conferenciou com s. .ex. relativa-
iicnte á marcha dos negócios daquelle
itauclecimento de credito, pondò-o .ao
Drrcute das ruas operações, na ulti-

. semana.
Km audiência especial fui lambem

oechido por s. ex. o sr. Pedro Eras-
:11o Callorda, que aqui exerceu o cargo
de encarregado dos Negócios do Uni-
;ui:iy, para onde parle amanhã, o logo
depois os srs. coronel Frcdolino Car-
iloso, que agradeceu a s. ex. a visita
que fez ao Caminho Acreo do 1'ão dc
Assucar, e o rir. Jaguanliara de Miran
da, que lambem foi Icyar-lhc agradeci
mentos pela representação nas. festas
de inauguração da grande fabrica dc
lacticinios Mondia . 11:1 estação do 'En-
tre Rios.

A' noile, s. cx. embarcou para
Campos.

nal das tradições desta folha, que nun- ¦
ca deu tréguas 110 combato .ás adiiiinis-
trações deshonestas c ás transacções
de empresas com ministros, prefeitos
ou quaisquer dos poderes públicos.

Mas a mesma consciência profissio-
nal com que ztirzimos, ainda ha pouco
empo, os aclos escusos do prefeito

jciiial coin a mesma Light, a propo-
sito das carnes frigorificadqs, nos obri-
ga a seguir a mesma linha de condu-
cta neste caso dos telcphones. N'o pri-
neiro caso. o nosso critério era ba-
soado no interesse do povo, quc a iu-
;uria dc um prefeito interino privava

do principal alimento, por força de mn
contrato at-i hoje, não publicado; no
jcgundo caso, a lógica, nos impunha,
e-gualmentc, a mesma aílilude ao lado
Ia população, uma vez quo a analyse
:1o parecer do Conselho, do parecer do
Club de Engenharia, c das pretensões j
da Light nos levasse á convicção do
que o ponto do vista da- companhia ca-
uadense estava na melhor harmonia
com o ponto do vista do interesse da
comiiiuuidadc.

Como já vimos cm editoriaes ante-
riores, semelhante harmonia ó do uma
evidencia, tão flagrante quc nenhum
espirito desprevenido pódc deixar de
reconhecer.

Não se trata, no caso, de um pro-
ble-iua de alta indagação, mas de uma i
questão do simples raciocínio comnium,
ao alcance de toda e qualquer iutelli-
ge-ucia honesta.

Dasta a simples consideração de ter-
mos por um só preço, isto é, duzentos
mil réjs (20o$ooo) o mesmo serviço
lelqihòilico que actualmente estamos
pagando, conforme .0 critério ascendeu-
te da a" zona por deante, a ;C;?, 350$,
450$ e 540$, para já so ver o maior
beneficio quc o novo systema traz á
generalidade dos habitantes deste Dis-
tricto. ...

Quer nõs parecer que o clamor dos
negociantes da zona central da cidade
não deve prevalecer sobre o interesse
do todos os outros assignantes das

quatro zonas restantes. Seria uma pre-
tenção absurda quererem elles fugir á
equidade do. preço exigido dos demais,

quando são .os comiibiiintcs a quem
maior soturna de benefícios ó retribui-
da; seria, ao mesmo tempo, uma apre-
ciação iniqua não conhecer, apÓ3 ¦ essa
uniformidade dc preço, a compensação
legitima c a que a cnnipatih a se julga
com direito pelo uso excessivo do appa-
rclho, o qual só se pódc verificar quan-
do ó clle, não um simples instrumento
de communicações normaes, senão um

precioso vchiculo de transações do ;n-

teresses commerciaes privados.
Essa compensação, como já sc sabe,

consulta ainda o interesso do commer-
ciante, sujeita como está a uma cquila-
tiva tabeliã differencial decrescente.

Será possível pòr cm duvida as van-
tagens da unificação (las zonas sei por
sc limitar "para os negociantes", não
o numero do respostas que lhe pedem,
mas do chamados que elles solicitem?

E' uma questão muito delicada; dc
natureza leclinica, mas quo o Club dc
Engenharia apreciou devidamente, quan-
do acceitou a referida laheli- diífc-
rencial, ainda assim diminuída pelas
coiiimiss".e3 do Conselho.

O que não offerece duvida ô que, se

a topograpliia atormentada da cidade
e a extensão do Districto, com seus
vários o relevantes perfis o accidentes,

justificava as differeiiças sempre para
maior dc zona a zona. com muito
maioria dc razão justifica a tabeliã
difUercnciat deante 'do desapareci-
monto dãquellas diffcrcnças.

Apenas justifica-a do modo tal quc
vem concorrer para o beneficio dc toda
a população, principalmente da mais
distancada do próprio coração da ei-
dade.

E' o que, felizmente, já comprclicn-
deram os negociantes c moradores dos
subúrbios, conforme so verifica das

tro.
O artigo 21 dai proposição (leicrnii-

na: "As vagas que se derem 110-qua-
dro dos auditores deverão ser pn-eií-
chidas pelos auxiliares de auditor,
cuias vagas, cntri-iíinto, não serão mais
preenchidas, ficando de então suppri-
midos os respeclivos cargos."

Conforme está redigida, poderá . na-
recor quo sc pretendo alterar a situa-
ção actual dus auxiliares de audito-
res, revogando salutar preceito do lei
vigórante.

Os cargos do auditores só nodom. ser
effcctivainente preenchidos par coacur-
so, o a proposição da Câmara," pres-
crovondo quc as vagas dc auditor, sc-
jam preenchidas pelos seus auxiliares,
sem acceníuar quo esse acccsso'c dc-
pendente do concurso, dispensa nu,
pelo menos, permittc- quc surjam' du-
vidas sobro a exigência daquella cóti-
(lição.

Além disso, a lei orçamentaria de-üe
anno -dispõe no -art. 3p: " Serão sup-
primidüs, á proporção quc forem • va-
gahdo, os caigos do auxiliares de au-
ditores." O projecto da- Câmara, de-
terminando que as vagas de auditor
sejam preenchidas pelos auxiliares, diz:"cujas vagas, entretanto, não serão
mais preenchidas. ficando de então
supprimidos os respectivos cárgòs."

Poderá parecer que só 110 ríisò dc
s:r promovido o auxiliar a auditor ó
que será suppriniido o cargo de ' au-
xiliar que vagar, quando o intuito do
Poder Legislativo é supprimii-os" á
proporção que forem vagando por qual-
quer motivo.

Proponho, portanto, a seguinte
emenda substitutiva, ao art. 21:."Se-
rão suppriniidos, á proporção que fo-
rem vagando, os cargos dc auxiliares
etc auditores., devondo os funecionarios
que os exercem ser preferidos para o
preenchimento elo qualquer vaca de
auditor, desde que sejam appròvados
cm concurso.

O. art. 23 elo projecto dispõe."Continuam cm inteiro vigor o.art.
27 da lei ii, 2.0S9, do S ile janeiro
do .1916"^Esto artigo de lei o o seguinte:"Na vigência da presente lei não sc-
rão chamados a serviço dos conselhos
dc guerra os officiaes reformadas, de-
vendo também as vagas que csics dei-
xarem nas repartições de Marinha, por
morte ou demissão voluntária,, ser pro-
enchidas por officiaes effectivós da Ar-
mada, excepto o cargo de director da
Bibliotlicca da Marinha, Museu o Ar-
ehivo. quc, para os cffeilos desta dis-
posição, deixará de ser considerado
conto funeção da acliva, no caso de ser
exercido por official reformado, 110-
meado .por decreto do governo,- e que
acceite o mesmo cargo soh a condição
dc receber tão só e exclusivamente,
além dos vencimentos da refor.ma, unia
gratificação especial, que. não poderá
exceder ile 4oo?ooo mensaes". '•

A primeira parte do artigo trahscri-
pto c desnecessária, porquanto o artigo
132, paragrapho 3" do orçamento deste
anno, estabelece quo "nenhum: funecio-
nario publico jubilado, reformado.;ou
aposentado poderá ser nomeado para
qualquer logar dos quadros das repar-
lições pulilse.-iíi". A segunda parte é
inconveniente o não se coaduna com a
respeitabilidade que o poder legislativo
precisa màiiter,. -pois ó uma* excejição
que se não justifica c denuncia um fa-
vor dc ordem exclusivamente -pessoal
pois que attingc a um unico indivíduo
entro todos quantos exercem ..fui-.cçòe-s
no Brasil.

Proponho que seja s-.ipprimido.

NO SUPREMO TRI-
BUNAL

UMA SENTENÇA ES-" 
TRANGEIRA SOBRE
DIVORCIO, HOMO-

LOGADA
O Supremo Tribunal discutiu hontem

a homologação quc lhe foi pedida, ile
uma sentença de divorcio proferida pelo
juiz dc direito da 6" vara eivei de Lis-
iioa, a requerimento dc d. Anna ele
Mattos Vieira Canet, brasileira, casada
cem o sr. Adolpho Canet, natural dc
l-'rança, sob o rogiincii da lei franceza.
Vindo para o Brasil, onde existem bens
patrimoniaci de uma de cujas partes
quer entrar em posse, uma voz cxtmcla
a sociedade conjugai, a supplicante pc
diu aquella homologação. .

Q relator, ministro Oliveira Ribeiro,
negava a homologação, por entende
que ella importaria um attentado á nos-
sa lei de casamento, segundo a qual lia
entre nós apenas a separação de cor-
pos- e a- sentença discutida estabelece
o pleno desquite conjugai. O ministro
Guimarães Natal declarou que concedia
a homologação i» totutn, para todos os
effeitos, achando que o divorcio deve
permittir a mais ampla liberdade aos
cônjuges desquitadus. O .ministro Io-
dro l.essa concedia a homologação, em

parte pari os effeitos patrinioniaes. U
ministro Viveiros do Castro discutir
longamente o caso. Etn syiithcse, s. ex.
via 11111 chimoioso absurdo oniio se 110
molÒgava a sentença em parte paia
os effeitos do patrimônio, partilha ue
bens etc, deixando do o fazer quanto
•i pessoa da mulher brasileira que, em-
quanto o iinaiido estrangeiro, de acco:-
rio com as leis de seu paiz, sc aclia
absolutamente desquitado do. niatrimo-
nio. coiiüiuva,. sem ser casada, sujeita
ao regimem do casamento.

• Recolhidos os voios, foi a sentença
homologada apenas para os effeitos.-pa
irimoniaes, conlra os votos dos minis-
uos Oliveira Ribeiro, Viveiros de Uís-
tro e- Murtinho, que a negavam, e 
tra os dos srs. Guimarães
Coelho e Campos, quc
10(11111.

Alarme âe incêndio
A praça' da -Republica, 110 trecho

comprolvendido entre- Menrr.es }>™ag
travessa Rio 

"Branco, antiga do bciudo,
esteve honlem em reboliço.

Os automóveis do Corpo de Bombel,
ros, agitando estridentemente as suas
sinetas, sairam (lá estaeao Central,
demanda de,-;S.. = Francisco Xavier, u-

zondo parar M ; vchiculos, obrig-nuo
toda a gente a procurar o ponto .111

que as.cliatunias estivessem illummando
atteutamente olhando,,' do nariz para o
'" 

Depois,Ü Corpo de Bombeiros parou,
examinou c voltou. O conim.ssario ae

policia verificou quo a caixa para pe-
dido de soceorros eslava fechada, sus-
.pirando alliviado:

--• Rebate falso!...

con
Natal e-

concediam tíi

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CKU3

Foram abatidos hontem neste mala-
douro, para o consumo desta capitai,

710 rezes, 347 porcos, 31 carneiros c
42 vitéllos. • , - .'; „

Marchantes: Cândido' E. de Mello,
62 rezes c 39 porcos; Durisch & C., zb
rezes; Alexandre Vigorito Sobrinho,
27 porcos-; A. Mendes & C, 91 rezes;
16 porcos c 2 carneiros; Lima k l'i-
.lios, 45 rezes, 22 porcos, e. íi vueuos;
Francisco V. Goulart, 100 rezes, 100

porcos e 14 vitcllos; J. Pimenta dc
Abreu, 25 rezes; Oliveira Irmãos ii L„
iS7 reSès, 73 1'orcos o 3 vitcllos; Ua-
silio Tavares, 3 rezes e 17 vitcllos,
Sobreira & C, 59 rezes; Cooperativa
dos Retalhistas, 17 rezes; Pertinho
ifc C, 24 rezes; Fernandes & Marcon-
des, 70 porcos; Augusto da Mema. .^4
rezes o 29 carneiros: F. P, de O.iyc.ra
& C, 35 rezes; Edgard de Azevedo,

Foram'rejeitados: 17 =Í4 e.3'|S reze»,
21 porcos, 3 carneiros e 9 vitcllos.

Foram vendidos cm Santa Cruz: Oi
reze? e S 1I2 porcos.imútarWrt» dis s. diogo --
Fm S. Diooo venderam-se: 031 c 1 4>
•om 154.Cm 1 kilos; 317 porcos e i|2,
com 25.286 kilos; 2S carneiros, com
6S0 kilos, o 33 vitcllos, com 3-3/ü
i.os

iiu@re§§@ cios
bios na questão• í; tèlephones

«¦mtmumuLijwima

ca

©s

Vigoraram os seguintes preços:
Rezes  $J00 a 

,f°°
,'orcos i?'S' -1 ^-9°
Carneiros.
Vitellas. Sooo a

2S000
1S000

DIÁRIO DAS H&HQBUiS
Sabbado — A vida do -acampamento

continua a dcsihvolvcr-sc cm uma serie
de occorrcnci.-.s 

' 
pittorescas para as

pessoas hübiiuadás ,f viver no Kio de
Janeiro, enlre as quatro paredes de uma
casa ou a lão 'arcjàdã quanto monótona
Avenida Kio Üranco. A própria verve
leve nova expansão, mais alegre e sadia,
ao contado da viyiíicante atiiiosphera
dos campos. Cada qual, entro os volun-
larios mais dados á galhofa, se vae des-
linguindo por uma graçola melhor in-
spirada, nue .1 presença dc um grande
numero dc imprevistos vae suggerindo.

Assim as cobras foram o assumpto
preclilcclo da ullima semana, para as
narrativas, e para as pilhérias. Um vo-
luntario chamado Leão, escreveu a por-
ta dc sua barraca a seguinte advertência
que sc entendia -com os perigosos re-
ptis: A's cobras incautas ! aqui mora
um leão !

A lmmidadc vae fazendo com que os
sapatos sejam abandonados, em troca
dos tamancos' de "liso" corrente cnlrc. os
voluntários--'Essa moda dá um aspecto
muilo interessante a certas phys ono-
mias. Victor Tontes, por exemplo, nao
os dispensa c c nara-nós um encanto
vel-o crande. robusto c corado, e com
os: t.-.mfinws qtte'lhe'.çomplelam 0 porte
nfiimtciano. - /* ' ' 

, ¦ '
--.'O Ródrwo Oclaviojhabituado a Jcong

lar a .nin:-5 tristeza òiltomuaP do JàrWm^
v&c a carpir uma infinita saudado;,
isòlaiulo-sc-, á, hora do crepúsculo para
pensar em sua amada. Necessidades de
alma romântica 1,;. pensar em uma
amada mesmn .quando cila não exista.

Uni habilo fluc desperta a curiosida-
de geral ó o anego ás limas do Plácido
de Sá Carvalho, orièka nue checa, a ter-
mira amorosa para' com aquelle .mi-
to que consigne a sua exclusiva dieta.
Mas os -frutos semnre -eiutcrncccrain o
coração humano; Adão perdeu-se por

XO SUPIÍEJIO TRIDUNAU

As irregularidades na
Brigada Policial

Pelo Supremo Tribunal íoi j.ujsjMo
na sessão de liontcm o .recurso in cr-

posto polo procurador criminal da _ta-
mtb'.ica dr. Silva Costa, da sentença
5c juiz da 2» vara federal, que confir-
mou a decisão do .seu substituto «1 -

pronunciando o cap-.tao. Azevedo Co -

inho, seu irmão Joaquim elo Azevedo
Coutinho, o Daniel. Negrão, quc: 1 a-
viam sido apontados como icspons.i-
veis nílas irregularidades descobertas
na Brigada Policial.

As aceusações referiram que o capi-
tão Aze cio Cou!' lio. como çncarrç-
gado da secção de alfaiataria daquella
corporação; dc parceria com os dentais
denunciados, houvera desviado diversas
mercadorias no valor de muitos contos
:k: róis. ic.iiettendo-as a uma altaiata-
ria particular;

Baséava-sc a decisão recorrida cm
que as provas colhidas nos autos não
autorizavam a pronuncia do nenhum
elos aceusados.

O feito foi liontcm relatado pclo nu
nistro Mibieíli. falando depois o capi
tão Azevedo Coutinho, que leu um of-
ficio do ministro do Interior sobre o
assumpto e publicado no "Diário Of-
ficial" o que não constava dos autos.

A palavra foi-lhe concedida apenas
para fins dc esclarecer esse ponto.

O officio lido e quc tratava das
ibandáihciras da Brigada Policiail, dc-
clarava quaes os officiaes que erain
apontados como responsáveis e entre

cs quaes o do orador não se encon-
trava.

Terminando a leitura, o aceusado rc-
qúereu que o officio que acabava dc
ler fosse mandado juntar aos autos.

Usou da palavra, então, o procura-
dor geral da 'Republica, que -produziu
uma aceusação valente contra todos os
aceusados, principalmente quanto ao ca-
pilão Azevedo Coutinho. Ao terminar,
pediu que o Supremo reformasse" a dc-
cisão recorrida, porque os autos se
acham repletos de robusta prova, o
que autorizava a .pronuncia de todos n-
pensados. Por isso, requereu então

que o Supremo julgasse esse recurso
cm sessão secreta.

De accordo com esse requerimento,
o feito foi deliberado cm sessão se-
crera.

unta mara
Amanhã ó o ultimo dia anciado

das visitas ao acampamento. — Cm-ouai.

prefiram
sempre tomar'

Fidalga
a cerveja da

Moda y

/

"São Lourengo" — Cigarros po-
púlares do fumo

Rio Kuvo, p.irn .'oo réis, com valiosos
brindes. — LOPES SA' & C,

representações por muitos
cadas.

(Da Época de hontem.)

publi-

Foi eleito o presidente da Fe-
deracão Brasileira de Sports

Foi eleito, hontem. unanimemente,
para o cargo de presidente da !•'. II. S.,
o sr. Arnaldo Guinle, presidente do Fltt-
minense- P. C.

O querido "spoi-l>mr.:r* foi o candi-
elalo apresentado pela secção aquática,
sendo a sua candidatura sc< ita, como sc
vê, com gcreil satisfação.

Para viee-presideníe da íccçT-o aqtn-
tica hi elciio o sr. Ariovisto de Al-
incida Rego, digníssimo represontante
da F. B. dar, Socii-dadcs do Reino.

Eroccdeit-sç, a seguir, á classificação
dos vice-presidentes. A class-ficação foi
a seguinte: 1" vice, Marcondes Ro-
meiro; 2" vice, Ariovisto Ucgo.

Pinalmciite, foi eleito para o c.-rgo ele
thesoureiro o dstihclo sportsman sr.
I.aniartinc Pinheiro Alves, representante
da F^deraoio Paulista das S. do ftnno.
¦^ tm**m gXS>-»JOi."" ¦ ¦" '

LEIAM na ullima pagina o p!:uio dá
Loteria do Hio Crande ioo:núo$ por ,10$.

SO" JOGAM 18.000 BILHETES
Única cfoe distribuo 73 "i" cm prcmios
A' VEMDA F.Í.I TODA A PARTE

¦ ¦ - —rs tt* <sa> -*t* gg ™

A sobretaxa do ealé em Mina:
e uma íuaintelo dè posse

exemplo.'
'repare se. pois, o nosso povo, 1

.1

A firma Lagc & Irmãos linha em
deposito na estação MatStima rõfi.í
saeeas de café, não podendo retiral-as
dali porque a Kecebedoria Piscai do
Estado do Minas a isso sc oppunha,
«ob a allcgaçâo do quc a firma impor-
l.-idora deveria pagar conjuntamente o
imposto do importação e o dc exporta-
ção, ao' retirar a mercadoria daquele
ponto. .

Argumentando qv.c a lei. mandava
que, .10 retirar-se a mercadoria cm laes
condições, deveria ser apenas, pago o
imposto dc importação á Reccbcdoria,
c quo si cabe. á Rcçebédetria
cobrança do outro, nos termo
denois dc verificado quc a mercadoria
vae ser embarcada para o estrangeiro,

. 1 o* srs. Lace & Irmãos fequereram e
.obtiveram do juiz federal da.i» \ar:'.

todos liplicni, mns Si) | um manda(lo do manutenção, de po^sc.
Ü Estado de Minas aggravou do des-

pacho que concedeu a manutenção para
o Supremo Tribunal.

Es;c. na sessão de hontem, não co-
do aggravo, por ser incabivel.

Além dessasb, outras emendas torci a
jiropôr, mas são dependentes da. votação
da lei dc fixação da forca naval, tln
organização kio quadro e^ieeial orea-
do peln. eliminarão das iii.sin^gões. aos
officiíLes amni^tiados e lambem da diíj-
cussão do orçamento da Guerra, pujos
dispositivos, em muitos pontos, devem
estar cm harmonia com o orçamento.da
Marinha. -. ¦ ¦

Toda a commissão se mostrou d.c
pleno accordo com s. ex.

Em seguida, usou da palavra o sr..
Erico Coelho, salientando a iniportan-.
cia do aproveitamento do carvão nacio-
nal e as vantagens quc esse aproveita-
monto daria no caso concreto.da nossa
marinha de guerra. ,: ¦. ;•Depois dessas considerações,, s. c:e.
apresentou ao orçamento discutido uma
emenda concebida 110-3 seguintes termos,
para ser posta onde coiiher: ."ü governo contratará, pclo jfrazo
de tres annos e mediante concorrência
publica, com as empresas quo cxplorain
as jazidas de carvão dc pedra naçio-
nal, o fornecimento desse còínbu.s.lle'el
cm eslado bruto, para ser utilizado nos
serviços deste ministério e onde as..con-
dições technicas o pcrmiltiront.''"

Térãb .preferencia 'para os ' ç.Onü'alps
as empresas que se comprojilçilSrem,
offerecendo garantia-, sulíiciftnjls,. p
estabelecer, 110 prazo ele .um a-nntff in-
stallações para lavagem.'é bi-iqltcit;jB.em
dc e.-i:-\ão -.-.acionai, tratando, 110 mim-
mo, cem toneladas do carvão bruto, por
dia. , . ,'

I.ogo que houver producção do ..r.ir-
vão lavado o briqueltado com. éfftci-
ciência calorifica para os .serviços da
marinlia de guorra, o governo contrata-
rá, mediante concorrência publica; com
as' ou-.;--resas quo refinarem o carvão
nacional, o fornecimento do bVij)iicttés
e -po.lerá fazol-o pelo mesmo l^ra-o do
tres annos, consigiiando-se nos orça-
meutos vindouros a verba respectiva
para o fornecimemo feito .nos respe-
divos exercidos financeiros

A comniissão recebe-.;

Os oííiciaes da Armada m es-
tiveram «os Estados Uni-

dos foram elogiados
o

:iar,
ministro da Marinha mandou elo-

0111 ordem do dia. do Eslado-

A embaixada que !oi á Argenti-
na recebeu elogios

O almirante Alexandrino de Alencar,
ministro da Marinha, mandou elogiar,
em ordem do dia do Estado-Maior da
Armada, cm nome ,do presidente da
Republica, o conlra-almirantc Pedro
Ma:; Fernando de Frontin, pclo des-
empenho dado á missão de embaixador
especial do governo do Brasil junto ao
da Republica Argentina, por oceasião
da posse do presidente Hippolyto Iri-
goyen; oiitrosiin mandou louvar os ca-
pitães-tcuenlcs Manoel Ignaeio Bricio
Guilhnn o Jorge 'Dodsworth Martins,
auxiliares du alludido embaixador.
..... ¦iBa«g>>fg?>Mg.-'^Tw—-¦' —¦¦ —»«

Penha Violto. e 03 segundos tcncnles
daior da Armada, o 1" tenente Carlos

Paulo Nogueira Penido c Antônio Pu-
juc.n.n Cavalcante "pela corrcccão, in-
tel'.igencia e aproveitamento, com quc
se conduziram durante- os dois annos
dc permanência a bordo dos navios da

vu-.ailra dos T-tados Unidos da Ame-
rica o Xorte, c-ticorrendo peta boa
compreliensão dos eleveres. para o cs-
tròifainonto da amizade exislcnto cnlrc
aquclla marinha e a dc nossa pátria".

O prasMeaite da Eepu«
blica parte para

Campos

syiivpathlcauientc. Eiitrçlanto, o sr.
|oão Lyra ficou incumbido, como .rela-
lor mie ó do orçamciuo da Manuli:-..• sobre cila O ne-lor
de estiidal-a o o
cessario jiarccer.

Amanhã será discutido o
da Viação, de que o relator
I.-i-.- Alves.
_, im i> o-ix»—

O presidente da Republica, acompa-
nliailo do;.ministro da-Agricnllura, clic-
fo de policia, coronel Tasso Fragoso,
capitão do fragata Thiers 'Fleming, ca-
nitão tenente Alvim Pessoa. . capitão
Carlos 'Firas c tenente Pedro Cavalem-
'i. de sua casa militar, o dr. Raul .le
Noronha Sá o coronel Maggi Salomão.
do sua casa civil, c representantes de
variou jornaes. partiu hontem para
Campos, afim de ae.sistir á cerimonia
ela inauguração dos melhoramentos por
que acaba de passar aquella importante
cid.ule.

S. ex. c comitiva embarcaram no
Arsenal ele Marinha, ás o e :v da noi-
to, 110 liiate Tenente Rosa. quo os con-
diíziu á ponto da Leopoldina Railvay
cm Sant'Aniia de Maruhy, onde tomou
o comboio especial que o conduz a

s=ã emenda Carepos, acorapanhimdb-o dali o presi-:-¦ dente do Estado do Rio c outras altas
autoridades.

Xo Arsenal de Marinha, como na
nrec da beopbldina, foram levar as
despedidas a s. ex.- os ministros dc
Estadcj e outras autoridades, sendo pre-
stadas, '-'por forças militares, as conti-
riencins da oídenança.
«.  ¦ 1 ¦a>a><sXi'Cjj*«— *

orçãiuenlo
i sr. João

fazer
I

Beber
| bebe bom quem licbc

CASOATIJÍHA
1—¦vq-«o-^o-<fr-"-wi ¦ 1 ..

PANHA CONTRA O JOGO

M A assembléa do Rio Grande do
Norte está solidaria coin

o sr. Weuceslai! Ii

nhc

W3 S^^mi^o0 Onanr ^ 
"ClUbS 

CllIGS" \Í CStãO ÍGÔOS '¦ ««*«*. • • """- 
^jiidamentc. cuslar_.-iria.is caro. Uuantu bebo bem quem bebi-

com ordem de mudança 
111, mas su

a qiiácsqtier providencias elo governo,
não pensemos em lal. Tnlercsses des-
sa mtíita são cr.isas com que se pro-
occupáni povcritOs insi.smificantcs,
co^r-o o ria ITespanha, o dos Ksta.los
Uniilcs, cte. O m-><so. constituído par
-sábio.-, por (jrandi.isinios sábios, por
inconiparaveio sábios, ten mais.cotsas
CDm que se prçoccüpar: com o impps-| transversac

. to sobre 't\Ucr-clos%'ts e outros seiuc-
!haníes, que são processos summa-
fios e optimos para a esfola do povo.
*leru."> nacbvio que leva a vida a alu-
ral-os e a permittir-lhès que de todo
lhe arranquem a pelle'

chies" de sua
mudarem da

Em cumprimento
chefe do policia, o
Mello, delegado do 50 districto. deu
lias de prazo ao.^ chamados ','c'uhs

"opa para os n*címcs sc
fVvehida Central c suas
estando comprcheudidos

sa ordem os Clui.i dos Ai'i.i.le.5 Te-
nentes do Di.ibo, Ccrcle Federal. Cer-
c'<- drs Armíes. Coneressò dos I.ords,
Cbib Mozarr. c City Club.

Essa notificação foi honlem feila aos
proprietários c directores dos referidos
clubs, q-.-.e se deram por seientes...

(elegramaia enviado do
Grande do norte :

Natal. 4 — Temos a honra de com-
misnicar a v. ex. que o Congresso Lc-
gislatlvo do Estado approvou, per una-
nimidade. em si ssão de bojo, a segitin-
te moção: — O Congresso Legislativo
aa iniciar os ¦ trabalhos; da actual le-

f^^^UbuquerquclA Oü^lãl) ílO DÜO ll^CÜM O \ ^&^^°apr™"J »1!
" ' sr. dr. ver-ices.aü Sraz. digno a

dente d.'. Repub! ca ns protesto

CASCATIMIA
«g£3^a«"t?j' ?E3&i—*-' ¦¦ •'—

M mm de soííiciencla na
Faculdade ds Scisncias

Jurídicas
A Congregação da Faculdade de

Scicuciás Jurídicas e Sociacs resolveu
fixar o dia 16, ás 3 horas, para a ar-
guição do dr, Alexandre Corroa Tel-
los do Araujo c Albuquerque, gradua-
do nol-a Universidade de Coimbra e
üx-deput-ado da .nação Portugueza, c
que deseja revalidar a sua carta.

O dr. Alexandre de Albuquerque
será argiiido, em sessão solenne da
Congregação; pelos professores drs.
João Carneiro dc Souza Bandeira, so-
hrc Direito Civil (Theoria Coral e Di-
roito da Familia) ; professor dr. João
Martins (le Carvalho Mourão, em Di-
r--.lto Penal (Sysfema Penitenciário e
Direito Penal Militar); professor dr.
Herculann Marcos Ing)ez do Souza, em
Direito Comincfcial (Parte Geral, So-
ciedades o Contratos), e polo director
da Faculdade, professor dr. conde de
A-ffonso Celso, em Direito Publico c
Constitucional,

Ü; professores deverão comparecer
com as insígnias doptoraes.~~¥ml 

NíTiÈNADO
Os pães da pátria man-
têm a féria dos sabbados

A sessão de hòntcni limitou-se á ap-
provação da acta dos trabalhos ante-
riores e á leitura dn expediente, que
constou dos últimos paroreres ns.sismi-
dos nela commissão dc Finanças e do
uma representação da Associação Com-
inércia) dc Pernambuco encarecendo ao

do a necessidade de ser mantida a
para o álcool de

Quem acompanha; a nossa labuta jor-
nalisttca não ptxlc. deixar dc cotiçor-
dar que O Suburbano tem, desahrida-

mente, enfrentado todos os perigos,
trabalhando rela causa dos subúrbios.

Sempre reflocldo 110 exame das quês-
toes quo interessam ao dcscnvolvmicn-
to e progresso destas localidaUes; mm-

ca fugimos aos debates e por isso es-

tomos a vontade: trazendo o couíin-

gente da nossa modesta opinião quanto
i questão telephonica 110 ponto dc vis-

ta do interesse dos snburbos..
Iunegavclnientc e reforma do con-

trato, que a Light anda pleiteando pe-
rante o Conselho Municipal, NO TO-

C.V.NTE AOS SLiDUUiiBlOS, não é nc-

tthuiiia monsiii-uosidade, ao contrario,

satisfaz plenamente ao interesse do as-

signar.te, princ palmentc nos doinicilios.
IVmos com imparcialidade estudado o

assumpto, desde a sua primeira phasc,
isto é, os eltenicmos foniieçidos pelo
Club dc Engenharia, acompanhamos o

bate boca levantado no Conselho Mu-

nlcpal, onde reina uma discussão
an.-irchizada sobre a questão dos tele-

nhones, tambem vcrüfictiraos diária-
mente a celeuma na imprensa e deau-

te dc tudo não descobrimos o PRE-

JUÍZO CONTRA OS SUBÚRBIOS,
sc passar a reforma e por isto esta
folha não pôde seriamente abrir uma

campanha; desarrazoada, contrariando
a Light, que .beneficia estas zonas,

não agradando ao centro, o grande
inimigo do nosso progresso.

¦O jornalismo dca-e ser nm ideal su-

Uime c a imprensa independente uma

garantia, iim sacerdócio c não uma

traficancia c pirataria. Deve ser o

guia, o expositor consciente das quês-
lões. elevando-as, inipritnindo-lhes o

cunho da verdade, embora o seu re-

sullado preijudique ou favoreça a quem

quer quo seja.
Xcsia qucsião de tclcpfoones ha des-

pc tos, uma porção dc liercsias á boa
lógica, colorações de interesses con-

trariados e queijandas tolices, tudo por-

que a paixão escravizou a3 coiiscien-
cias dos argumcniadorcs contrários -i

reforma, cegos pclo despeito, mal ori-

ditados, ou perversamente servindo á

obra vio descrédito, da intriga ou (h

calumriia, não querendo ver a clareza

das coisas.
Bom sabemos quc um faclo csrá con-

correndo para .0 azedume da. discussãc

pela imprensa e dando logar ás pre-
vciiçõcs cont-ra a Light — é porque, a

reforma íoi nascida durante a agonia

do actual Conselho, olhado com des-

confança pelo. povo, prevonWo contra
aquclla arapuca do largo da Mãe do

Bispo. •
Pela nossa parte, com bastante ai-

tivez e desassombro, não temos duvi-
da e acceitamos a reforma quanto ao

ponto dc vista do interesse dos sub-
urbios. Ella satisfaz, não devendo ser
combatida pclo pequeno commcrcio o

moradores. ,
A Light pWc ser poderosa c vencer

lodo o mundo, uma coisa cila não con-
seguirá com todo o esplendor do seu

ouro — c abater c anmillar o bom
senso alheio.

Ora, nesta conformidade, só mesmo
um espirito prevenido ou obsecado pela
paixão não enxergará QUANTO AO
INTERESSE DOS SUBÚRBIOS (ha-
temos de novo a tecla) que a reforma
convém a esses interesses.

Que importa aos suburbanos a gri-
ta da cidade, lio alto burguezismo que
faz uso de minuto a minuto do tele-

phone e nessas condições deve pagar
mais caro esse luxo ou necessidade ?

Certamente o INTUvKl-SSB DOS
SUBÚRBIOS difero do interesse do

grosso commercio, devemos querer a
reforma e praticaríamos obra de lc-
viandade Q fraqueza, acompanhando
aquelle coro, em detrimento da nossa
causa.

Pois sim.
Os subúrbios são vencidos, annulla-

dos pclo fausto e grandeza . da cidado
cheia de melhoramentos, emquanto nós.
os suburbanos, vegotamos, eu:regando
couro c cabelío á Prefeitura c ao
Thesouro-.

PortantOi que venha essa reforma
dos telcphones, cila representa uma vi-
ctori.i do INTERESSE DESTAS 7.0-
NAS.

Para rcmale, pedimos venia á glo-
riosa A Época, passando para as nos-
s:i3 columnas a brilhamo entrevista,
isto ó, alguns tópicos da mesma con-
cedida ao estimado matutino pelo Dr.
Rego Barros, director da Light.

Julgamos assim fornecer esplendidos
esclarecimentos ao povo suburbano.

Leiam:
"Para que possa ver, á evidencia,

que a situação dos assignantes vae
melhorar de muito com a projectada
reforma em discussão, cujas bases não
são, em absoluto, as qne a empresa so-
licitou; sertl conveniente apresentar-

lhe1 alguns exemplos, que
comparar as duas tarifas;
a approvada cm

:m p.iri
actual e

discussão no Con-
t-llio dc Intcndencia,

Hoje, uma cas.i do residência paga,
por anno c por apparclho telephonica
IhstallálJo, preços que variam desde
175? até 5-|o$ooo, sendo que o menor
delles ú applicavel apenas á zona,
cujos limites são a rua Dois dc Do-
zcinbro, dc. um lado, o, do Outro, o
Canal do -Manjue.. A parti: desses li-
inites, já os assignantes cóu.ieçam a

pagar z6i$ooo, anniiaimcnto, até o ma-
ximo de 540S000. Se for approvada a
tarifa proposta pelas comniissõcs do
Conselho, as casas de .residência, qual-
quer quc seja a sua 'posição na vasta
área da edade, estejam .situadas no
centro ou fiquem em Cascadura ou no
Alto da Boa Vista, deverão paáar, poi
anno, ou:

a) — 200$, tendo direito di utili-
zar o telephone tantas vezes quantas
quizerem, ou: -kí-.J
. b). — izo$ooo, com dirtáíòi a Soo
chamadas e nrais) um add cwnal poi
chamada excedente daquelle máximo dt
Soo.

Corçio vê, aquelles assignantes qu»
proferirem o serviço "'á for-fait", nun-
ça terão de pagar n-.ais dc 200$ poi
anno, quando hoje só os do centro da
cidade pagam menos (i75$ooo), em-
quanto que os das demais zonas dis-

pendem, para usar tclcphone, 2(i2$ooo

350?, 450? e 540S000.
Ora, sendo, incontcstavclmentc, mui-

to reduzido o numero da res dencias

particulares existentes no centro ii
cidade — sobretudo quando se o com-

para ao das outras zonas — força è
concluir, que é no"i'vcl a diminuição
das tarifas para -os que .preferireir
serviço "á forfait".

Accrcsce que, tanto os assignantes dc
centro como os das demais zonas, po-
derão ainda pagar nichos de 200$, des-
dc que se utilizem do teleplione só-
mente quando fõr necessário, sem 01
abusos, a que estamos -habituados

Basta, para isso, não preferir o ser-
viço "6 forfait", nesse ícaso, a sua
contribuição poderá, á sua vontade pro-
pria, ficar limitada, "co máximo'', dt
uo$ooo, contra "o mínimo", do 175$
ora vigorante.

•Como se sabe a modificação proje-
ciada de tarifas distingue as casas de
residências das casas de negocio. A
esse respeito disse o nosso informante:

— Hoje, são uniformes as tabelias,

quer se trate dc casas dc ¦resVlcncias,

quer se cogite de casas de commercio.
E nisto reside oulro deifcito, e este

muilo grave, do systema cm vigor.
Alfas, não pensou a empresa, .lem

fazer distineção ent-re os dois casos,
quando apresentou ao Conselho o pc-
'1 do de reforma: ella quiz então o
serviço "por mddída" para todos os
casos.

Foi o Club dc Engenharia quo sug-
geriu a distineção entre as duas cias-
ses do assignantes, acceitando como
verdadeira a proposição, cniittida pelo
Dr. Sampaio Corrêa, de que, para o
particular, o serviço prestado pelo tele-

phone é, por assim dizcr,"'.'.'stií ge-
noris", ao passo que para o cominep
ciante esse serviço é dc outra ordem,
possível, até, dc ser avaliado em di-
nheiro.

Dahi, o admiltir-se a possibilidade
do serviço "á forfait" para as casas
do residência c o eliminal-o nas casas
de couimercip.

. - •• • • •• •• • • ••• • • •• •• • • • *
P-ra 03 grandes negociantes instai-

lados, em geral, no centro da cidade,
o numero de io chamados diários,
pódc ser considerado como médio: ra-
ros serão aquelles quc, empresando o
telephone sem scll uso próprio, tão
somente para as necessidades do seu
commcrcio, virão ter oceasião dc cx-
pedir telephoneiu(as maior numero de
vezes. Sc alguns vierem a diamar
polo teleplione mais de 10 vezes, ó
que são em graudo numero as suas
operações, seitdo, portanto, jjusto que
elles paguem mais do que os outros.

Para os pequenos negociantes cujas
casas do commcrcio ficam, em geral,
nos arrabaldes, o numero de 10 cha-
mados diários é, pois, sem dúvida, cx-
aggcrado como média — a grande
maioria ficará, por certo, muito aquém
di. 10 lelephonemas.

Ora, o negociante do centro da ei-
íade, precisamente londe 'exisle hoje
o grande commercio quc fala pelo lc-
lophonc -maior numero dc vezes, paga
pclo contraio actual apenas 175S000,
ao passo que o pequeno negociante
dos bairros coritribue com taxas com-
pre-hondidas entre o mínimo de -64
e o máximo do 54o$ooo.

E' positivamente injusto.

(Editorial d'0 Suburbano, dc 4 •-
11 — 916.)

O 1NVERX0,I)0 AMOU

A Felicíssima e o â?e«
limo voltam a ter

*s 1 •

....
j (SOiiçao ue tljreilo:

mais do 30 gvács.
Quanto *a discursos — nada. Até a

oratória do sr. Pires 'Ferreira esteve-
muda o queda como* a rocha de grani-
— , --¦¦¦¦ ctS-'5'*<XS-3»-Í5?:*"—' ¦ '¦¦-¦'

KSCOI/A i~> DR NOVEMBRO

O
S.-gU!

Ja República, r >i>«!ir 11 o
Rio

Contámos In dias a dolorosa hiüoria
dos amores da Felicíssima de Souza,
uma velliota de cerca dc 70 annos, |
com o Avelino, também de So-.ira, um
malándrim de seus quarenta e tantos, ,
pelo qual a velha teve n rriste idéa do Entre os aliimnps do curso :!.o acri-
se apaixonar. Essa paixão . demente | cultura praiica, no Campo .lc Dcmõh-
foi correspondida por Avelino, em- j stráção dc Deodoro, pertencente ao Mi-' Ar* : ..•-. *~ ,1- \..-: ...i.,...., ,t!r.t««.^,Irt<

Alumnos diplomados
pela Escola ds

Agricultura Pratica

OFFICIAES MARINHEIROS
Escrevem-nos:
"Peço-vos agazalho para as seguiu-

tes e dcsprclonciosas linhas. No nu-
mero de hoje da Gazela de Noticias.
deparei com um artigo cm quc o.seu
anonymo autor, usou dc muiia má fé
para com o sr. ministro da Marinha,
ou revelou a mais crassa ignorância cm
assumptos da Marinha.

O mais velho dos nossos almirantes
ainda não era nascido, e já os of fi-
ciacs marinheiros gozavam dc prefe-
rencia e precedência sobre as demais
classes. O grande Jaceguay na sua obra
"Qc aspirante a almirante", estabele-
cindo quaes sãò os combatentes, diz,
textualmente que': combatentes são os
officiaes da Armada, officiaes maii-
nheiros, inferiores dos corpos dc Ma-
rínheiros Nacionaes, Batalhão Naval,
marinheiros e soldados destes corpos,
porcino se acham aplos a manejar
qualquer das armas cm uso ua Marinha
Nacional, (tomo 3" da cilada obra).

O art. 33" da Ordenança Geral para
o sroviço da Armada, assim dispunha:
Na falta absoluta de officiaes da Ar-
mada c de pilotos, exercerá o com-
mando o mestre, c na falta deste os
oííiciaes marinheiros que lhe seguirem
por ordem cio antigüidade. Ora, a Or-
denança não estabelece que o comman-
do sejo exercido cm boles ou famas:
porque então esse detractor de uma
classe inteira sc acoberta com o anony-
mato? Ou é um pretencioso vulgar ou
um cobarJe." Kio, 4-11-1910. — A, N.

, , ¦ ¦--¦¦ 1 im l^a5^0^£>*0>^^J^=^»"^" ' *

O SUE SE DISCUTIU HONTEM
NO CONSELHO MU-

NICIPAL

i-eiicis

seu pe
a pouco i

esvasiar, pari
imá, natural

A:;

governo portugúez
Lisboa, 4 — (A. A.) — Está co-

nheclda uma das resoluções a que. che-
gou o Congresso Econômico Nacional,
relativamente ao pão.

O Congresso vae reclamar do gover-
¦r.ci um typo i-.nico de pão. dando alguns
jornaes rr.zão á medida reclamada,
como de interesse nacional.

intima solidariedade o
pratubiçòes polo modo 5
por aue s. cx. se ve.11
das r.rdnas func

de sua
effusívas con-
reno e eVva-Ao
iesenípciiV.ando
..: mandato em

hoa hora confiado a sua esclarecida
competência acendradò patriotismo Re-
speitòsa-s saudações, — Ilcnriaue Cas-
tricinno: presidente; Terluliano Fetnan-
des, ¦" secretario: rauio Maranhão. 2"
secretario,,

v

quanto a ve'ha possuiu o
meia, quc o espertalhão
pouco sc incumbiu
depois espancar
mente com a
delia.

iViciísima chegou a queixar-se
licia, mas por fim reconciliara!!
dois, passando a viverem na
paz deste mundo.

Essa paz durou até anTc-aontem, quan-
dc o. Avelino dcsappareceu de eya. _¦
levando até as roupas da cama da Fe-1 - ¦ •

licissima, que honlem foi dar queixa
á policia do 6J districto, visto qne o |
improvisado casal n-side presentemente i forç
r.a rua do Ca-.tcte 117..

¦ar-sc |

i !"'-
10 os

melhor

fíM AXCH1ÜTA

cultura, diplomados no
-.:!:i;i-.o exame ali cffectuado ha dias,
figuram dois educaridos da líscola fre-
munrtoria '"Quinze dc Novembro", do

I nomes Manoel I-opes e Pauio Henri-
| quês,
j r.sies deis rapazes, que entraram _ ,
1 pnra aquelle estabelecimento prenmni- í
I torio ainda pequenos o ninlphahitos .c
I a':i se educaram o instruíram regular-
\ mente, tcmjo concluído o r :.-;:críivo
i curso snpplcmcníar, totani peto dir

Uma pharMiaceutica
persè^tiMa por tam

desordeiro

Realizou-se honlem, com a toralMa-
de dc seus .membros, a installaçao da
_.ii sessão extraordinária do Conselho.

No expediente, o sr. Osório de Al-
meida falou sobre a questão dos tele-
phonos. procurando demonstrar que é
imparcialmente que nnalysa essa quc-
stão. terminando por apresentar um rc-
querimento sobre o assumpto.

'Em. seguida procedeu-se á eleição das
commissões, quc foram reeleitas.

A ordem do dia soffreu prolongada
debate, ao entrar cm votação o projecto
que manda prorogar o contrato da"Companhia Forro Cnrril Carioca",
çmpenhando-se nelle os srs. A. Mo-
raes. Osório dc Almeida, Leite Ribeiro,
Azurem Furtado e M. Tavares, apre-
sentando o sr. A. dc 'Moraes dois rc-
qiierímcntos: mandando vollar ás com-
missões o projecto em discussão, para
que estudem a .parle relativa ao trafego
c á reversão, requerimentos cüscs Qtitf
foram vehemen:emente combatidos, não
sendo approvadas apenas a quc traia d.i
reversão, assumpto sobre o qual s^
pronunciará a commissão de orçameu-
los.

O requerimento do informaçües du
sr. Osório do. Almeida eslá assim re-
digido:"Roqueiro que por intermédio da
iv.es?. sej;t!ii. eo:u urgência, snlicíia^riS

j do sr. prefeito do Districto Federa! a'
I seguintes informações relativas ae. ser-

viço tclephonico:
I Ia) Uo que constavam as iiislallações

— edifícios, pomes, linhas, :'.;¦;•¦:-.ri-lhos,
accessorios, etc. — quo. .•interiormente
ao contrato de 13 de novembro de 189",

I substituído polo do 17 do janeiro de
1S99, actualmente e-n vigor, eram utl-

| lixadas na exploração <lo serviço tele-
ás autoridades phonico elo Districto Federal?
ria Garcia, p-.-o-l 2") Taes inslallàções péitènceràiii, na
macia no' ti-íó primeira das ó.nocas acima referida;?, a

Municipalidade: qual o valor em que
eram computadas c a quem foram
tra*5>fe:*i;Uis ?"í^j Qual a daia do moz e antio C'»i
que foram -pagas á Prefeitura as 1
tas a quo se refere a cláusula vigésima

iieiro de i*'»!.

Qiicixou-sc hontem
do 23" districto d. ?
pnefana dc nma pli
ela Capella. cm Anchiota. do quc dc lia
teiapos pAva í;'i vi nlm sendo ajueaçatía

conhecido vagabundo José Pinto.
lira uma perseguição constante de que
vinha aquella senhora sendo victima.

liontcm nela manhã, o desordeiro
atacc-u d. Slaria o dou-lho uma caeola- do contrato de i- de

1 i matriculai
I cultura, onde vi

coroados
! diploma.

retendo curso 4; agn-
ani agora os sfn> cs-
co.n esse significativo

iraço direito. j bem como as respectivas importâncias,
Ouvida a queixa, as autoridades pro-i nos annos de 1912,1913, 19.14 c 1 "-':•¦

hictt-eram que1 tomariam providencias ei 4*) Quaes os meios empregados pela
na dèleçacia foi aberto inquérito. ! Prefeitura para verificação de taer. quo

D. Maria-Gare
corpg do delictf.

íoi uou;- •Jo 1 tas, attendendo a quo representam .(^aa
a de dv. por cento da renda liquida;

..,...- .líiíü-iVÍÚHMe)SN«^^<^'' r^^m^aUl^àtWf^mfi. iW-^-^itítór-ta»!»!»»*!**»^— <-':£".=--. ¦;^i-*-*T*.vr-:
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. r NA QUINTA DA BOA VISTA

j. fesfa infantil promovida pelo
padre André Moreira
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rAlgtmtas 'dai 'creanças '4t(ê 'tomaram 
parle na fesln

! aiealizott-sé Iionteni, Vã Qtuntá da
Utoa Visia, uma festa muito interessan-
te promovida pelo padre André Mo-
reira, que ipara commcmorar a passa-
«cm do scu annivcrsario natalicio, rcu-
jiitt um elevado numero de creanças
jiobrcs, que se acham sob a sua dire-
.¦eão religiosa e lhes proporcionou um
,iia agradável, cheio de surpresas e de
iitir.ícçõcs.

A's o lioras partiu O alegre bando do
fianliiiario do Coração de Jesus, em
Todos os Santos'; em bondes especiaes
ht>; á rua 'Ccncral Canabarro, em dire-
_,-,.o ao 'Hospital da Ordem Terceira
dè São 'Francisco de Paula, em cuja
ctpella celebrou o referido padre An
«Ir. Mc.cii-a uma missa em acção de
j-aças, commuiigando cerca de 500 me-

ninos c menina., 'além de muitas 
"ott-

trás pessoas devidamente preparadas. •
Terminado esse aclo religioso, que

teve grande assistência, foram os rc-
feridos alumnos d.« missionário André
Moreira, acompanhados ipor suas fami-
lias, visitar o Museu Nacional, o que
offereccti ensejo para uma lição sobre
ati riquezas que se acham naquelle pro-
prio nacional, satisfazendo a curiosi-
dddo infantil.

Seguiu-se um profuso litnch, que des-
pertou grande satisfação) á petizada,
que saudou com alegria e expansão o
padre André iMorcira, pela encantadora
festa offcreoida pela passagem do seu
amiiversario natalicio, que a todos cn-
cheu de júbilo.

Seguiram-se divertimentos infantis,

que foram lioras Je verdadeira alegria
para ás pobres creancinhas, que neta
tomaram parte.

A's 4 horas da tarde realizou-se a
retirada do 'Museu, seguindo de novo a
meninada e na melhor ordem para a
capclla do hospital de .São Francisco
de 'Paula, onde foi celebrado solenue
f'Tc-Deum" ainda cm acção <le graças
por aquelle acontecimento, retirando se
depois para o Santuário, áruaCardo-
si, onde se dissolveu o bando infantil.
Muitas 'famílias acompanharam o padre
André Moreira, durante a. festa, que
correu alegremente e no meio das mais
vivas expansões de alegria, liomenage-
ando por todas as fôrmas o, dedicado
direclor espiritual dos seus filhos.

lhe um filho no ventre

;<0 BARATO SAE CARO' mi selvagem-

smupiou tTdhiiieiro, mas Espancon a mulher, matando-
deixou a cadeira

— Ouem 'tem caderas para empa-
lliár ? T..'. grilava o o homem, em pie;
lia avenida Rio Uranco, sol a pino, a
-spera de que alguém o chamasse para
tiproveilanichto c lucros das fibras que
levava ás costas.

Afinal do sobrado n. 147, Madamc
A liovet reclamou os seus serviços.

O iinpalliailor entrou, subiu as esca-
«1.-,., examinou o movei e... por .$ooo
(iriiniptificou-se a tecer um assento com
liralos os requisitos da arte.

Madaníe admirou a baratczít,_ nlçn-
«in que semelhante preço era a maior
<!.,* pechinchas, c, a rir, íoi dizel-o a
«ódoá que estavam no chie primeiro an-

(Juaiiilo voltou: — nem hontem. nem
aiiias. ncin i.íO$òoo nue estavam col-
l.-.iioi sobre uma mesa.

Com toda presteza correu cilada de-
sacia do 1" districto policia, afim de

lio a delegado c coiumisario procuras-
.. o primeiro barateiro que tão -bem

r,.,. rara'..-, o d nheiro fie. ia encon-
¦.¦•"¦.lo.

]•';¦. iodo caso não perdeu Ittdn por-
c -, cadeira escapou do "excellente

•...nirili" I
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DIVORCIO ESCANDALOSO
O Pereira encontra-se com o Kodri-

gues. Como tens passado? — Doente
como sempre, c agora, questões com
a mulher, devido a. minha moléstia.

O Pereira: Sempre cs um homem dos
tempos antigos, usando depuramos de
10, 30 c 50 annos atrás. Hojo que es-
tamos no século XX que se usam auto-
moveis, telegraphos sem fio, ae.roplanos,
dirigiveis c canhões 420, etc... que
se tem fio6, 914, injecções infravenosas
e Luetyl para sypliilis!! Conselho de
amigo:'o meio mais econômico c mais
fácil sem perigo algum, para ficares
curado e evitar o divorcio c sua «nu-
lher não ter abortos c sim filhes sa-
dios! Olha; lembra-te do Guimarães:
Vivia cm turra constante com a esposa,
depois que fez uso do I.uclyt, leve uni
filhinho robusto que fez a alliauça do
casal. Até aqui não havia conseguido
fazer vingar um filho!... li' usar o
Luetyl uma das grandes descobertas Uo
século 20 e se quizeres informações
para scu tratamento escreve á Caixa
Postal ifiS6.

AS MANOBRAS MILITARES

0 QUE SE ÍEZ~H0»TEM NO
CAMPO DOS AFFONSOS

. Prosegniram as manobras de briga-
das iniciadas ante-hontem, apezar da
impertinente dliuva que tem caido nes-
tes últimos dias.

Os commandantcs -fizeram executar
varias manobras,' tendo os soldados
correspondido á espectativa.

EXPERIÊNCIA DE TIROS

Conforme noticiámos, realizou-se
•hontem a experiência de tiros de obu-
zes com as granadas fabricadas pelo
Arsenal de Guerra desta capital.

Essas experiências foram feitas pelo
grupo de obuzeiros do conluiando .do
major Leite de Castro, tendo assistido
ás mesmas os generaes Celestino Alves
Bastos e Ilha Moreira, co>onel Achillcs
Vdloso Pederneiras, director do Arse-
nal, e major- João Borges Forte, chefe
da divisão incumbida do fabrico das
granadas em questão.

As «xpariencias deram satisfatório
resultado c satisfazem o fim almejado.

€31 VOLUNTÁRIO BAIXA AO
HOSPITAL

Baixou ao Hospital Central do Excr-
cilo o voluntário de manobras Archi-
minio Bcllo Ferreira Capcllani.

-FAMÍLIAS ESPERADAS NO
CAMPO DOS AEFONSOS

No campo dos Affonsos são,espera-
dit3 lioje muitas visitas de famílias de
voluntários. Para esse fim estão sendo
levantados caratnaiichões, que possam
servir para as recepções. Para segun-
da-feira está sendo preparada uma
festa significativa, depois dos exerci-
cios do dia. E' clia offerecida .pelos
voluntários cariocas aos soldados do
55" e 56" seus companheiros de acam-
{lamento, e consistirá cm "niatches"
de '"'football", em canções brasileiras
acompanhadas do "pinho" e lheatri-
nho "João Minhoca", dirigido pelo
cabo Albino, o poeta do acampamento
dos Affonsos.

O VOLUNTÁRIO KURICO DE
BARROS

O ministro da Guerra pcrtnittju que
o voluntário de manobras Enrico dc
Barros Falcão dc Lacerda, que foi mor-
dido por uma cobra, continue o seu
tratamento cm casa de sua familia,
visto ter se aggravado o scu estado dc
saude.

ÓLEOpaVa UMMRINA 
~

AROMAM
Ultima novidade americana!
Mais brilho, maÍ3 duração, mais ba-

rato!
lincontra-sc á venda cm todos os ar-

mazens.
Depositários geraes: Costa Pereira,

M_ia & C. >-•>

LA MODE DU JOUft
Por motivo dc demolição do predio, inicia amanhã uma grande

Liquidação J3.-0.ail
de todo o sGU/variadissimo slock
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A SITUAÇÃO EM PORTUGAL

Çrandes aconiecimen~
tos no Porto

Tiroieio entre a policia e
militares

'_•>

O nosso caíé proinbido
\ Insto noticia dn probibição do em-

ha. me do nosso café com destino a
.lollatiila .precisa ser recebida de am-
mo pcreno e encarada se.m irritações,
como lima conseqüência da guerra.

? Quanto peor não seria se o Brasil,
«•nino represália, prohibissc a importa-
cão das magníficas ¦cà.imiras inglcztis
«!¦¦ qtte a — (iiieiiflliflrB — R, Carioca.
-il-- vende os elegantes ternos de 80$
«liie \alem i-o$ooo ?

 «u > m ¦» f
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Os espertalhões
nio 

'de réis voou mcs
1110 sem azas

Itnoirrceado da -Caixa da casa Or-
«V.jin e C, estabelecida á rua dc «'ão
]' !:o ii. ",' o sr. Hcinieh Fisclicr, ten-
«I» ile cffectuar pagamentos, deixou
li uitciu 1 :ooo$ooo sobre a mesa, que
t¦¦¦.-..-' defendida por uma tela de

¦di

i-sc, por 11111 instante, cm
indo, verificou une o arame
eslava esburacado e qiiè o

in:", desápp.. receia, voara
desconhecido.

\ policia do 1" districto está á pro-
na do "felizardo" que está a gozar as
elidas proporcionadas pelo dinheiro

lícíiran
pr. ico
_.wn!
oitíro "
m '-. In

.•  ¦»»«¦•—¦
ii» XV CAS\ 1'ORXÜGUMSK .TOE'

Uua Assembléa, .10 — é que se_ cn-
contra manteiga fresca mineira supe-
riõr! kilo; .i$Soo,1. m i —

Os recursos no ministério da
Fazenda

O minislro da 'fazenda não tomou
conhecimento do recurso interposto 'Por
V. .roponi e C, da decisão d.t Colle-
ctoria federal Ae Pirassinunga, São
HV.ulo. nue lhes iir.noz a multa de ...
jjl':oou$_pn, par infracção do;Rcg.dos
iiii;io=ios de coiisumo.

O niesmo ministro negou provimento
ho recurso interposto pela Companhia
lAiilarcliea Paulista da decisão da Al-
Ifamlcga de ^San''.o^ nue sujeitou a di-
treitos um dos dois saccos contendo ce-
rada torrada, importada pela recorrente.

O autor da proeza
O pardavasco Luiz (Magalhães c um

typo que tem a alma da mesma cor do
pigmento. Casado com .Maria de Lour-
des, uma boa e honesta rapariga a
quem suecedeu a grande desgraça de o
ter por esposo, Magalhães crucia-a com
mil soffrimentos, inclusive o de espan-
cal-a nor dá cá aquclla palha,'Ultimamente Maria de Lourdcs ficou
grávida, c nem por isso a .poupava o
selvagem do marido, que 11 trazia fie-
quentemente entre bofetões e pontapés,
Ante-Iiontem, porém, o Magalhães veiu
para a rua é voltando á casa com a
cabeça atulhada dc álcool, já madru-
gada alta, despertou Maria com unia
saraivada de desaforos, a que se seguiu
cslupidissima aggrcssão. Em conse-
qtiencia do brutal espancamento de que
foi victima, Maria teve iprcinaturamcn-
te o 'parto, nascendo morta a creança.

A Assistência soccorrcit a pobre mui-
lher, levando-a cm estado grave para a
Santa Casa, e o Magalhães foi preso
pelo comniissano Osório, do 13o dis-
tricto.

— >»«.*¦¦ ¦

RUA' DO ROSÁRIO
— « — 8 _» 1

EM EXPOSIÇÃO
Na Cisa l.e Mt.biiier.á ma Chile, 31,

o qu'e lia de bcllo cm moveis. Preços
únicos. Condições íaciiiinas de paga-
mciiio.

O DR. Kl). MAGALHÃES conlintia a
li..i.'.r com exito (is doenças rebeldes ua
Ipelto e .init'.'.osa?, as n'.c.ras -.ir.rcr.nsas,
;t sypliilis c n morpliéa', no reu cüiistil-
lorlo clinico á ma ; dc Setembro 11. .16.
O .!-. Magalhães tainbciii emprega trata.
Jtieiilc especial contra .1 i!ys.C|'*ia, neu
Tasllicma c ilociicns lironclío-pulmoítitfcs-, —>¦¦«¦

Partiu hontem para o Paraná
o sr. Aííoiiso Camargo

V.m carro reservado, ligado ao Irem
ir luxo, partiu hontem .para S. Paulo
«•«mi destino ao Paraná, o dr. Afíohso
Camargo; presidente desse 'Estado;

Ao sett embarque, que foi muito
-Cor.c.nUo, coniparcccrain rejir.schtan.
tes das altas autoridades da Republica,
deputados, senadores, membros das co-
lonias paranaense c calharinense, ami-
fios c admiradores;
, 'Durante o embarque locou a banda
t\e musica do 2' batalhão dc artilheria
«lo fb-crcilo;

¦"« o l_> ?Mu
iMõsl rtiario da
CASA AI.I.ÜMA ,_>_5 S. .PAUI.O

encontra-se á rua Tlicopliilo Ottoni nu-
«'acro SS, com

ARTHUR COELHO — » «_> » ii, ¦
COM A SAUDE PUBLICA

O CENTRO LOTERICO
Continua a vender

SORTES BRMDfcS
1Ê6IÃ0 DE HONRA BRA-

S1LE1RA
O conselho _cral da Ordem Scienji-

fica do Brasil, ein sua sessão ordinária,
realizada hontem, resolveu ncclainar
damas da Legião de Honra ttrasUeira
as sras. Dilara Cabral Sombra, Anna
Cordeiro Amador, Francisca Sombra
dc Albuquerque c Carlinda de Souza e
Silva, e as senhoritas Marictta Gomes
de Pinho, Esthcr Gomes de Pmho,
Hilda Comes de Pinho c Isaura Ia-
checo Paixão. .

Na mesma sessão foram agraciados
com a cruz da Legião de Honra os
drs. V. Liberalitío de Albuquerque,
Kavnuindo Elorcsla de Miranda, Hugo
Martins, 7.. Gomes de Pinho, A. _.
Castello Uranco Pilho, Guilherme Som-
bra, loão Edmundo de Oliveira Gon-
dim, Oscar de Albuquerque, Carlos
Burromeu de Lima. professor Raul Jor-
ee Viditl barão Peixoto Serra, .rede-
rico Albino Pereira, Pedro 1'onloura
e Antônio Peixoto Serra.

«¦**¦¦

única casa que vende moveis sob-
dos e elegantes de toda a qualidade,
em condições vantajosas c a da fir-

ma M.ANOIÍO MAKTIXS & O.. 1
rua do Ouvidor 93 e 05 c nos antigos
arnia.cns, rua dos Ourives .19 .. 4.1-

UM INCIDENTE XA MARINHA

A desinteligência entre os
commandantes da divisão de

,'destroyers" e do
"Sergipe"

'Com referencia á nossa local de
bontem sobre a desinteligência havida
entre o conimandante do. desíroycr
Sergipe e o çominandanie da divisão,
podemos adeantar ter ficado harmoiii-
zada a situação entre es dois officiacs,
não chegando o commandante Cama,
do Sergipe, a entregar no ministro da
¦Marinha, nem tampouco ao chefe do
Ivstado-Maio ida Armaria, a represen-
taçãjp que desejara apresentar contra o
scu superior, comniandanle Eclintó
Perry.

O capitão-tenente Castello Branco,
que deu causa ao incidente, vae deixar
as funeções dc immediato do Sergipe,
ficando áddjdo á Inspectoria de Mari-
nha até scr-lhe determinada nova com-
missão.

Com essa solução, ^ o incidente ter-
se-si dado como terminado.

!¦¦»¦» O**-'

Uma manifestação ao maestro
Alberto Nepomuceno

O director interino do Inslituto N"a-
cional dê Musica, sr. 'Pcríin dc Vas-
concellos. esteve bontem no Ministc-
rio do Interior, onde foi eonununicar
ao sr. Carlos Maximiliauo, titular da-
qiidia pasta, haver •uma commissão de
alumnos pedido licença para fazer uma
manifestação de carinho ao professor
Alberto Nepomuceno, cx-director <lo
Instituto.

O ministro do Tntcrior declarou que
não ha absolutamente inconveniente •ai-
_um cm se permittir a manifestação
projectada.

CASA ALVIM
Agencia de Loterias
Fiigaiiietilo iminediato

Ruu da Asscinbl.ii 95
Teleph.. 5683. C.

im * «_¦ • w ¦

Com os olbos não se brinca
OCUI.OS E PlXClvXEZ

Não se ilhtdani com os vidros bata-
tos 1 Não se esqueçam que o que é bom
custa caro! Vidro barato é como reme-
dio barato — ou não produz resultado
ou ú falsificado.

Não só temos vidros de primeira
escolha! Limpitlos, transparentes, abso-
lutanieiitc Iiygjciiicos;

A casa "Óptica Moderna'' tem cnor-
me sortimento', officina perfeitamente
apparelbada c á vista de quem a-^quizer
honrar com a sua visita. Nós tivemos
ás claras.

ArUitir Jacintlto Rodrigues
RUA SETE 1>K SETEMBRO, .;

Rio dc Janeiro.

Bellas estampas
Reproducçõcs artísticas. Grande varie-

dade na Papelaria Botelho, rua do Ouvi-
dor, esquina da rua do Carmo.- - — »_i

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S, JOSÉ' 72
M. OOMES DE ANDRADE

— « m

A

NA ESTAÇÃO* IjFdEODORO

Uma reclamação dos moradores
da ma Tenente Costa

Moradores da rua Tenente Cosia, cm
Todos os Sanios, vieram a esta leda-
«ção reclamar contra n abusivo fun-
í'c:o;:^;;;cr.ío do uma fabrica de góiil-ma, ali exisiente; que durante á noite,
•lcsprehcnde gazes incommodativos e
damr.ificantcs,

O danitio consiste no effeito chiniico
que elles produzem, oxydaudp objectos
dc metal c estragando a roupa, que sc
echa estendida pela vizinhança.

Há tempos foi a fabrica intimada a
Jui'lar-se, mas até hoje a ordem não
íoi cuniprid-i

CAIU DE ÜM TREM
Ottando hontem paliava de uni Irem

ra~cstnção dc Dcodoro, o íogttisiii oa
Estrada de Ecrro Central do Brasil,
Quintino Antônio de Siqueira; pardo,
dc 21 annos de edade. solteiro e resi-
dente á rua da Pedreira n. 76. tendo
perdido o equilíbrio, caiu ao solo.

Na queda, Siqueira recebeu diversas
contusões .pelo coipo. A Assistência
chamada ao local enviou um auto-am-
bulancia c o íogtiista foi medicado,
sendo depois removido para a Santa
Casa. - .

A policia tomou conhecimento uçsse
facto.

URINAS Exame completo.
r..S: de sangue. ,to:5

DR. MAURÍCIO FRANCA, da Facul-
dade do Medicina — Uruguayana. ...'.

VICTIMA DO TRABALHO

Com o braço esmaga-
do pela engrenagem
¦Operaria da fabrica de barbante _á

rua Almirante Marialh n. =S, cm São
Ohrisiovão, Amélia Santos trabalhou
bontem durante o dia, vinda de sua
casa, á nia HcKu de S. João n. 140-

Acabou mal, .porém, a tarde. Colhida
pela cngrcliagerii de uma das iliachmas,
teve mii dos braço.s esmagados.

Amputado o membro superior, foi
ella internada na 24' enfermaria da
Santa ('asa de Misericórdia.

lAnielia dos Santos couta apenas 20
annos de edade.m m «_»-¦»'_¦¦—

Conflagração na rua
da Paz...

Em companhia de sua amante, Zul-
mira Maria da Conceição, reside na
casa da rua da Paz ri. 5-1 Agenor bil-
va. de 2S annos de edade.

Agenor ú terrivelmente ciumento, e
isso tem dado motivos a sérias des
avenças, Hontem pela madrugada mais
tuna discussão teve o casal. Houve
uma tremenda troca de ameaças. >.o
meio da discussão, Agenor, sacando de
uma faca, avançou para Zujmira, _e
esta. vendo o perigo que corria, deu as
de Villa Diogo, mas aos gritos, e gri
tos tão fortes, que chamaram a alteti-
ção dc vizinhos c pessoas que passa-
vam.

'Entre as pessoas que passavam na
oceasião estava o soldado n, ;tSj, da 3"
companhia do 1" batalhão, quo acuditt
aos gritos de Zulmíra c enfrentou o
valentão.

Agenor qttíz lular com o saldado,
mas foi logo subjugado o levado para
a delegacia do 9" districto.

O arrebento, an chegar á delegacia,
apresentava um ícrinicnio_ na cabeça.

Procurando o cqniinjssario de dia. á
delegacia saber qual a origem daquelie
.crimeiilo, queixou-se Agenor de que
fura ferido pela praça, o que foi con-
testado. O 3S3 áffirma que Agenor sc
feriu por ter caido quando em cáhli-
nho ila delegacia

Seja, porém, como fôr. a verdade é
que sc se não .tivesse dado a iiilc.yeh-
ção do ,lS.i talvez que 11 infeliz Zulmira
tivesse i-aido^oli o punhal de Agenor.

Xa delegacia do 9" districto íoi aber-
to i .(|iierito.

m»m mm

'PoitTo. 14 de outubro. — (Do corre-
spondenie) — No principio da semana
oceorreram nesta cidade aconteeinien-
tos de manifesita gravidade, alvoroçan-
do a população c dando margem a de-
ploravcis scenas entre grupos de mili-
tares _c a policia, que redundaram em
tiroteios, correrias, gritos, tudo cm stim-
ma quanto pôde perturbar c apavorar.

Um caso vulgarissimo, a altcrcação
entre um soldado e um carrejão, que
chegaram á vias dc facto, provocou o
sério conflicto a que nos referimos.

Um guarda civico prendeu o soldado
desordeiro e este não sc deu á prisão,
sendo chamados outros guardas e um
cabo para serenar o incidente. _Etn frente da esquadra policial de
Ferreira Borges juntou-se muita gente,
vendo-se soldados c paizanos que com-
mentavam com asperesa a prisão de
dois desordeiros,

Tor fim, a multidão engrossou c c\i-
giu a liberdade dos presos.

Um outro soldado de artilheria que
se salientava entre a multidão foi
agarrado e levado para dentro da cs-
quadra e ali, como oppuzesse séria re-
sistoncia, os policias deram-lhe feio e
rijo... '

A multidão cá fora quo presenciavao facto irrompeu cm gritos de protes-tos, apedrejando a esquadra, indo uma
das pedras ferir na cabeça uni dos
guardas, sendo tambem estilhaçados os
vidros de um candieiro da illuminação
publica.'Entretanto é pedido soecorro pelo
telephone ao coinutissariado de policia,
saindo dali um piquete c pedindo-se a
comparencia da Guarda 'Republicana a
cavallo.

Os dois soldados foram entregues ao
quartel general, e outros indivíduos
presos recolheram ao Aljubc.

O caso espalhou-se pela cidade, ten-
tando alguns soldados invadir a resi-
dencia de um policia, que nióra no
Cáes da Ribeira, facto que só foi evi-
tado com a presença de outros seus
collegas.

Seriam 6 ija lioras da tarde de do-
mitigo, quando muitos soldados c pai-
zaiios reuniram-se nó labolciro supe-
rior da .ponte c foram arremessadas pc-
dras para a Ribeira, indo uma dcllas
attingir um dos guardas cívicos.

Passado algum tempo unia pequena
força de policias, armada de carabina,
correu para a ponte, havendo ali cor-
rcrias c tiros, sendo cffcctuadas bas-
lantcs prisões.

Os nnimos cada vez se exaltavam
niais c cerca das 9 'da noite juntaram-
se na llatalha muitos militares e paisa-
nos qtie_ pretendiam seguir pelas ruas
cm manifesta hostilidade á policia.

Uma força (policial foi ao scu encon-
tro, estabclccendo-se o costumado tiro-
teio, .más ninguém ficou ferido. A ca-
vallaria da guarda republicana dispor-
sou os manifestantes usando da sua
costumada eloqüência — i espadei-
rada.

Muitos indivíduos ficaram feridos c
outros foram presos.'Em seguida nada "bcçó.reu de anor-
mal, vendo-se restabelecido o serviço
de (policiamento nas ruas.

1N0 dia iinmeJialo, segunda-feira, cs-
tes tristes suecessos foram assumpto
obrigado de todas as conversas, Nas
ruas viam-se muitos populares com-
montando os suecessos c fantasiando os
acontecimentos.

Na rua Hcliodoro Salgado c de Con-
calo Christovão, junto do predio da
fallccida condessa dc Covo, dois ipoli-
ciaes que ali estavam foram maltrata-
dos por um grupo numeroso de soldados
que os obrigaram a abandonar o posto.

A breve trecho partiu oara ali um pi-
quetc tle cavallaria da Guarda Republi-
cana, fazendo debandar a multidão.

lEm volta do quartel de infanteria 18,
grupo dc populares discutiam acalora-
danicnte os acontecimentos, mas eram
tambem dispersados ipcla policia c ca-
vallaria. .

O chefe 'da esquadra próxima appare:
ceu ali para sòccgar os ânimos, mas foi
rodeado por ími grupo <le soldados em
altitude hostil. Aquclle chefe tentou
mais uma vez acalmar os ânimos, di-
zendo que da parle da policia não liou-
ve qualquer provocação. Nesta altura
foi attingido por tuna ipedrada c o che-
fc correu para o indivíduo aggrcssor,
mas alguns soldados rodearam-no em
attitude provocante. "

O chefe então ,p_xott pelo revolver e
disse que faria fogo se o maltratassem.
Os soldados «onliveram-se c do <niar>
tcl saiu uma força de capitão, com o
cpiiiriiandante do regimento, mandando
recolher os soldados.

A força 'policia! que se encontrava
próxima do quartel foi npupada, sendo
arremessados ttin gato morto c rataza-
nas sobre o chefe que os conimandava.

A exportação de gado
I de corte

a; sociedade n. de
agricultura

cuida da questão

Hygienic Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"

UUA OLVIDOU 131

Uma crise de juizes no íootball
Todos os juizes escalados para os

encontros da ia divisão, a rc.ilizarcin-sc
hoie, cxcusaraih-se da nomeação.

En vista disso, foram escala-los, hon-
tetni os seguintes rulistilutos:

Flamengo vcrsús Bangu':
'Primeiros "Icaius" — Carlos \ illaça.
-.cgiuidos "tcams" —¦ Serra Pinto.
S. Christovão versus Andarahy:
Primeiros " tcams" — Ccsar Gonçal-

Segundos "tcams" — Arthur Bass-
ford'. ... .

Até agora, dos substitutos, só se cv
cÜscu o sr. César Cor.'-'.-*»

Todas as Noivas ¥&?$**£
seus enxovaes 110 PALÁCIO BAS NOI-
VAS, rua Untsuayana 11. Sj — Kio —
Peçam catálogos.

Os bilhetes ns. 11:961, 4-^<5S e
I/-ÍW premiados respectivamente com
i.o:ooo§ooo, io:ooo$ooo e 3 :ooo$ooo
na Loteria Federal extraída hontem, 4.
foram vendidos o primeiro cni Ouro
Fino, Estado dc Minas Geraes, o se-
gundo ¦' na Capital Federal e o terceiro
em Juiz de Fora.

 «3> «__ ?_¦¦
NO MEYER

Colhido por uma car-
roça

OitinJo honiem passava pela rua
I.ucilio Lago, na^ estação do Mcyer,
Amadeu Pinlo Figueiredo, de _S_ an-
nos de alado, portuguez', operário c
residente á rua Escpbár _ 11. li_, ua
estação acima. íoi colhido .por tuna
carroça que ali passava quasi cm dis-
parada.

Amadeu recebeu nesse áccidènle fe-
rimemos no pé c na mcriia esquerda.

Esses ferimentos são <le pequena ini-
pòrtanciá. A Assistência compareceu
ao local, medicou Amadeu o depois re-
trioVeti-o para a sua rí_-id'-:icia.

A policia do 19o distri-jto so-.-.bc do
fae:o.

Os rebocadores "Lomba"
e "Jaguarão" chega-
ram ao nosso porto¦Com dez dias de viagem e .proceden-

tes de 'Florianópolis, entraram hontem
em nosso porto, os reboca Jorcs Lomba
c Jaguarão," que faziam rcspectivameti-
le, os serviços das barras tle Santa
Catharina e -Rio Grande do Sul.

0 Lomba acha-se em péssimo estado,
tendo sido rebocado até á nossa baliia
pelo Jaguarão,

Os deis rebocadores vão soffrcr os
necessários reparos em uiii dos diques
da ilha das Cobras.

Charutos "Pró-Patria"
.p.Vi''RI0Ti!C0S E ÓÊUCiÓSbS

FABRICA "OUVIDOR"

POR UMA COISA A' TOA

Uma padaria confia-
grada

•Por uma questão de lana caprina,
surgiu quente discussão entre os tra-
balíiadores de masscir.-i Silvino dn 'Es-
piriio Santo, dc 36 annos, e Alfredo
Augusto Rodrigues, de 26 annos, am-
lios pbrtuguezés c moradores ua pada-
ria Pires, á rua Voluntários da Pa
iria 276, e um companheiro de ambos,
.Manoel da Silva, brasileiro, ilç 18 an
nos e morador á rua João Affonso C5.

Os dois, muito mais fortes que o
seu adversário, deram-íhe uma súva
tremenda, acabando por abrir-lhe a ca-
beca. O ferido foi medicado na As-
sistenciá e os offénsòrcs foram presos
cm flagrante e compctcntemchte au-
Suados na -delegacia do 7° districto po-
iicial. •g-**t>*g» ¦¦» m

ER. REGO MONTEIRO. Mols. das se-
nheras e dos c'.!io3. 7 Ae Setembro Si.

(J 813) na» I» »_¦ ¦í

Um guarda-civil con-
decorado

O minislro do Iulcrior concedeu me-
dalha 'de dislineção de i* classe ao
guarda civil Ângelo Tctlro da Silva,
que, com risco da própria vida, salvou
a lAntdnia de Soma, prestes a perecer
soterrada, na manhã de _i 'de dezein-
bro do anno passado, por oceasião de
rjjcidentc na ladeira do Barroso eu-
mero 371.

policia. O povo protestava cm altos
gritos e a guarda republicana fez dis-
•persar os manifestantes.

Passado algum tempo os gnanlas que
estavam dc vigilância ao predio da
condessa do Ccrvo foram .novamente
alvejados por pedradas, acudindo ali
novas forças de policia para manter; a
ordem. Houve gritos contra a policia,
seguindo-se correrias c .rande confii-
são, comparecendo ali o commandante
de infanteria 18, o qual aconselhou a
policia a sc retirar, promptificando-se
elle a manter a ordem, o nue suecedeu.

Entretanto, cm frente da fabrica dc
moagens "A Portuense", houve novoa
conflictos e correrias.

Um guarda civico disparou um tiro
oue attingiu um carreteiro dc 18 aa-
rios, mataiido-o. Esse guarda retirou-sc
para a esquadra, sendo seguido pe.a
multidão, cm altitude hostil.

Na praça da Republica os aconteci-
tnentos rcpetcin.se, bem como . nas
ruas do Almada, Liceiras s Laranjal.

Como se comprehende o conflicto
cada vez se generalizava e os uianifes-
tantos, de tarde, dirigiram-se á rua de
Camões, onde houve nutrido tiroteio,
gritos, correrias, clc. .

A confusão era enorme e a policia
tentava fazer frente a .multidão, mas
sem o conseguir. .

A esquadra próxima foi assaltaüa,
ficando tudo reduzido a estilhaços.

O tiroteio continuava, até que as for-
ças da Guarda Republicana lhe poz- ter-
mo eom extrema difficuldallc.

Ã's 8 horas da noite surgiram acon-
tecimentos de maior .gravidade nas un-
mediações da praça do Coronel la-

.Foi o caso .uc descia a rua do Al-
mada .nua força dc infanteria 18, sob
o comniando de um official, .ue ia

encarregado de •fazer recolher os solda-
dos ao quartel respectivo Essa força
marchava com rigorosa dcsciplina. mas
era ladeada por grande numero de po-
pulares <|ite levantavam constantes u-

vas ao Exercito e morras á policia.
A força, absolutamente impasivel,

torneando pela rua da Conceição e ilo-

brando pela rua tV011™!'™^?-!
nba-sc a passar pelo largo do Coronel
Pacheco, em direcção a Santo Oudio.
Os populares continuavam com os vivas
a que nos referimos.

Entretanto os policias que estaia.n
na esquadra do Coronel Pacheco ju!,a-
ram que iam ser atacados pela torça
militar, por asso defenderam-se a tiro,
alvejando a multidão e militares.

O .comniandanle da força mandou
afastaivo povo c dispor, os soldados
cm atiradores, mandando fazer fogip.

O que sc depois passou foi •terrível:

uni policia cahe crivado dc iS balas_,
estabelocendo-se tiroteio nutrido ate
que os guardas se safaram pelas trasci-
ras da esquadra, como poderam.

A Cruz Vermelha açode com o seu
material dc soecorro, verificando-se
quo ficaram feridos muitos indivíduos
e alguns com extrema gravidade. ;

Cerca das 10 horas e meta da noite,
na praça da Batalha houve novas cor-
rcrias e gritos, cstabelcccndo-se grande
balburdia. , ..

¦Na praça da Liberdade c at <ic ]a:
neiro continuou o estado bcUico ate
cerca de uma hora da noite.

As esquadras afastadas do centro,
por vezes, eram assaltadas.

Os indivíduos feridos são cm grande
numero, sendo 13 de gravidade.

Houve <rez mortos.
Do madrugada a policia por varias

rasgas prendeu numerosos indivíduos.
SS ft 13

No dia immediato. tcrça-feira_. cbe-
gou ,a- esla cidade, vindo 110 ranido da
manhã, o sr. general Correia P>arrcto,
o qual se dirigiu logo para- o quartel
general e mostrou v.o commandante
da divisão os documentos que o no-
mcam para o substituir, sendo manda-
do apresentar o general demissionário
110 ministério da' guerra.

Todo o estado maior da divisão
egualmente foi substituído por offi-
ciaes vindos dc Lisboa e que «compa-
nha ram o sr. general Correia Barreto.

Este facto causou profunda iinpres-
são na cidade, visto que o sr. dr. IV-
réira Osório continua governador civil,
contra o que se esperava.

Durante a semana foram cffcctuadas
novas prisões e tudo tem corrido so-
cegadamente.

Arírò-hontem o ex-gcticraT Ua divi-
são Joaquim José Ribeiro Junior par-
tiu para Lisboa, como lhe íoi orde-
nado.

A' partida do cotnbo. o, comparece-
ram na estação de S. Bento quasi lo-
dos 03 oífieiacs da gnarnição da ci-
dade c muitos paisanos — fàeío que
constituiu uma manifestação eloqüente
contra a forma como foi solucionado o

¦DE S. PAVLO

O ACCORDO DOS DOIS ESTA-
DOS ATRAYÉS DE ÜM \

BOATO
Na ultima reunião da directoria da

Sociedade Nacional de Agricultura, fo-
ram discutidos, com o maior interesse,
assumptos de elevada importância.

Dentre outros, podemos destacar pelo
seu alcance econômico, o que se refere
á industria pastoril do Rio Grande do
Sul, presentemente abalada por circum-
stancias especiaes, sendo de notar que
aquclla sociedade, tomando cm eonsi-
deração o <p_e lhe era solicitado, t mie,
aliás, de ha. muito, constitue notável
prcoecupação sua, envidará esforços
para demover os empêços, que, segun-
do lhe foi informado, entravam ou me-
lhor prejudicam os interesses dessa
rendosa industria.

Taes informações foram endereçadas
áquella instituição pela sua congênere"União dos Criadores do Rio Grande
do Sul", que, além de solicitar a sua
attenção para o facto a que se referia,
já, por si o fizera ao ministro da Agri-
cultura, expondo-o o collocando-o sob
o alto patrocínio de s. ex. para a
obtenção das providencias que cabe ao
governo federal pôr cm pratica.

Assim se exprime a União dos Cria-
dores:"Em virtude dn crise que desde 1913,
tem abalado a industria do xarque, cuia
industria, v. cx, sabe, constituiu c ain-
da infelizmente constitue o unico pro-
cesso para o preparo e exportação da
importante producção bovina deste Es-
tado, o respectivo governo, afim de
melhorar a situação dos criadores, sus-
pendeu por tempo indeterminado o im-
posto de exportação que de longa data
vigor, ya, para o gado dc corte.

A custa dessa medida tem sido fios-
sivcl aos criadores fazerem vendas por
preços remuncradores, aos invernado-
res da 'Republica do Uuruguay do" stock" dc gado que a nossa primitiva
industria, assás deprimida., não pódc
utilizar, gado esse que depois dc engor-
dado -é vendido por preços elevados aos
matadouros frigoríficos daquella Rcpu-
blica.

Apezar dos esforços dessa Associa-
ção, auxiliada patrioticamente pelos go-
vemos federal e estadual, para cujo au-
xilio v. cx. poderosamente concorreu,
ainda não pôde ser installádo, neste Es-
tado o primeiro frigorífico que irá col-
locar a nossa industria de carnes em
cgualdadc de condições á similar pia-
tina, da qual, com manifesto prejuízo
estamos sendo tributários cm igrande
parte. Para essa protelação tem concor-
rido as exageradas prtenções e exigen-
cias da Companhia--'Franceza do Porto
do Rio Grande, que pede por heclar
cem contos de réis, exigência essa que
aclualmcnte ideligeuciamos para remo-
ver.

•Mas, dado o nosso retardamento na
implantação da moderna c lucrativa in-
duslria do frigorífico, esse tributo que
pagamos aos nossos vizinhos fornece-
do-lhcS a matéria prima que devíamos
aqui manipular para maior proveito da
economia do paiz, ainda assim consti-
ttte aclualmcnte a salvação da indus-
Iria pecuária deste listado, que «os
mercados uraguayos tem collocação cer-
ta e còmperisadora para o seu gado.

O mesmo fado, porém, não se passa
eom relação á Republica Argentina cujo
governo, a .pretexto de impedir o con-
lagio da febre aphlosa, mantém, desde
alguns annos, cerrada a sua fronteira
aos nossos gados. 'Essa medida não se
justifica absolutamente, porque aqui
não cxisle desde muito tempo essa mo-
lestia, pelo menos com caracter epide-
mico, do que, aliás, v. ex. pôde ecrti-
ficar-se pedindo informações á Inspe-
ctoria de Veterinária.

Esta associação, considerando que a
abertura dc mais um .mercado para t os
gados deste Estado, c mn mercado im-
portantissimo como é o da Republica
Argentina, constitue um novo e bene-
fico elemento de concorrência, vem so-
licitar a prestigiosal intervenção dc
v. ex. junto ao cxnio. sr. ministro do
Exterior no sentido dc iniciar providen-
cias para que faça cessar sem demora
a injusta interdição que está soffrendo
a importação do gado de corte rio-
grandense _or parte do governo argen-
tino.

Cerlos _o zelo de v. cx. pelo desen-
volvimento da riqueza pecuária do nos-
so paiz, confiamos que v. ex. tomará
nn melhor consideração este pedido,
pelo que, antecipamos a aprcscntar-lhe
os nossos agradecimentos.

Valemo-nos desto ensejo para teste
munhar a v. ex. o nos3o elevado apre-
ço c subida consideração. Saude c fra-
ternidade. (Assignado), Alfredo Gon-
çalves Moreira, presidente".

Sobre o assuníplo «sou tia palavra,
por longo tenipo, a ilr. 'Miguel Cal-
mon,( referindo-se ás difficuldades com
que lutam lá os interessados na indus-
tria pecuária.

S. cx. tocou cm todos os pontos do
grave problema, conipulsando dados es-
tatisticos iViiiiilo precisos, c, com a ma-
xima clareza, chegou á conclusão dc
oue urge còllocar o stock dc^ novilhos
existente no iRio Grande do Sul, slock
que sobe a cerca de 1.000.000 de cabe-
ças que se encontram sem emprego pc-
menos, cmr,_anto se não concluírem çs
estabelecimentos frigoríficos do Estado
o qac resulta ainda a situação anômala
por que, pela guerra, atravessa o mundo;

IA propósito, o dr. Calmon dá conta
de quanto a Sociedade tem feito cm
favor da pecuária nacional e dos resul-
tados já colhiJos dessa 'propaganda.

Pódc assim adeantar que o represen-
tárite dos frigoríficos de Ar.mour, de
I.a Plata, e o do Uruguay que a firocu-
raráin vivamente interessados, cm co-
nhecer as condições da nossa industria
..cerniria, informados com a maior sa-
tisfaçãò por áquella casa, resolveram
cmprchcndcr viagem dcjnspcççao pelos

S. Paulo, 3 de novembro — TiisVS-j
mente na hora em que o sr. Affonso!
Camargo está a embarcar para S. 'Pau-
lo, afim dc ir, com o sr. Altino Aran-
tes, inaugurar a ponte sobre o Paraná-
panetua, unindo os dois Estado.t, faus-
toso acontecimento que sc realiza a 8.
do corrente, é divulgada aqui tuna 110-
ticia curiosa, a respeito do accordo re-
ccntcmcnte firmado, e tão justa c calo-
rosamente applaudido por todos os bra-
sileiros. para solução da velha e agita-
da .pendência entre Paraná c Santa Ca-
tbarina.

Quem nos dá essa noticia c ttm para-
nacnse, que já foi, se não nos engana-1-
mos. deputado federal. Como sabemos!
todos, o accordo entre os dois Estados jdeverá ser siibmettido ao julgamentoda3 respectivas assembleas, em duasl
sessões. 'Dispensamo-nos de informar!
05 leitores cariocas sobre pontos sobe-'
jamente conhecidos, como sejam, ipori
exemplo.os que se relacionam com a-
convocação dessas assembleas, para ai
ratificação do accordo em boa hora ne->
gociado .pelos dois illustres presidentes.

Lavrou no Paraná alguma agitação,
cm torno do caso. Dc repente — devia-
mos escrever, felizmente — 03 parana-
ense3 irro_i:_tivcis se mostraram con-
formados. Ora, o portador da noticia
dc que tratamos esclarece que o caso.
do accordo vae ser calorosamente de-
batido na Câmara paranaense.

Como, porque, com# que pretexto?.
— 'perguntámos ao referido cavalheiro.'

Eu lhe digo em poucas palavras:
o Paraná tem credores, interessados,
por conseguinte, na solução dc um pro-
blema que importa a alienação dc {erras
que elles consideram dentro da orbita
de seus contratos...

?!!
'Admira-se, com ares de pergunta".

Pois então, se tem por habito tomar
notas, para futuras verificações, podo
escrever cm seu canlienho que na Ca-
mara paranaense atpparccerão objçcçõe.s
baseadas nas razões moraes ou juridi-',
cas da divida .paranaense. 'Não me to-
me por adversário do accordo, ipois,'
cnmo bom paranaense e melhor brasi-
leiro, bato palmas ao ipatriolico acto
que se consumiiiou, por uma louvável
transigência dos dois 'presidentes.

'E não uni disse mais o cidadão pa"-
ranacnsò, IV de crer que ninguém se
lembre, na assembléa do Paraná, dejp.fin
em fó.co os credores do vizinho Esla-
do, quando elles não foram chamados
jictn devem ser ouvidos sobre um caso
que só entende com a autonomia dos
dois Estados, e com a aiinuchcia do
Congresso Nacional. .lj

¦Não obstante, o que escrevemos #
um facto. Só o tempo nos poderá <K-
zer se terá confirmação a noticia aqui
conhecida por intermédio dc um para-
nacnse. partidário do accordo e que,
de mais a mais, já foi deputado fe-
deral — C.

Ternos sob medida pelos ití'
timos figurinos de casemirá
dc côr, azul ou preto. Teci-
cidos Inglezes Ohl-Kiigland.'
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• Um
M
NA ARMADA

Conselho de guerra dé
officiaes

Depois de amanhã, mais uma vez. rv
nir-sc-á, na Auditoria Geral «Ia Mari-
nha, ao meio-dia, o conselho dc guerra
a que respondem o capitão-tenente en-.
genheiro machiiiisla José Joaquim Soa-
res e .0 2" tenente commissario .lüdtiar-
do 'Duarte de Albuquerque _ Figueiredo,
do qual é presidente o capitão de cor-;
veta Heitor Xavier Pereira da Cunhai
e são juizes os capitães de corveta
medico dr. Eduardo João Baptista Tail'
lardj do corpo da Armada, iRicardo
Greenhalgh Barreto, Vicente Augusto
Rodrigues, engenheiro machinista Ar'
¦tinir Alves Portilho Bastos e eonnnis-
sarin Pedro Caetano Duarte Nunes, dei
vendo comparecer os rcos.

CIMENTO?^
Telcphono 834, Central. ~ Ru»

Santa Luzia 202
— PAULO 1MSSOS & C. — ,.

'Alguns populares foram feridos pela assumpto pelo governo

811» Gramles Saldos om oonfocçõcs para sc-
nliorus c meninos, c demais nrligns dc va-
rins secçGcs. Preços sem precedentes.

7, Travessa do Rosário
LLOYD BRASILEIRO

O pagamento dc uma multa
imposta ao commandante

io "S. Paulo"
O director chefe do gabinete d. mi-

nistro da Eazohdn declarou aos dire-
cíorcs do I.loyd Brasileiro que tendo a
Alfândega de' Santos multado o com-
mandante do vapor "S. Paulo", cai di-
rcitos cai dobro, por falta de mercado-
rias c como haja a Agencia do 1-loyd
ali declarado á Alfândega não eslar au-
torizada a fazer o pagamento dc mui-
tas e estando a responsabilidade pessoal
des capitães de navios definida no Ço-
digo Cóimnercial e Leis dos Alfandç-
ca-, devem aquelles directores provi-
..niJ-ir para que sejü' descontada a
multa dos ycfiçiniehtos do dito com-
mandante, aitendendo a que o Uoyd foi
incorporado ao patrimônio nacional.

PERDIDA...
Gramle d.ariii. «Ia vida jnotler-

11a carioca produzido pela
guaxauara-film

AMAXIUL — t.—• AMANHÃ

Só no CINEMA EXCEL»
—:•! Rua do Catteto íi—

COM A I.IGIIT

Os telepliones públicos
Qucjxa-se o sr. Manoel Frederico de

Oliveira dc que, apezar de ter .gasj.o
.(co réis para ter uma cominunic.tção
pelo telephone publico da Central ilo
Brasil, hontem, ás 12,20. não conseguiu

i falar no referido apparelno.

Ainda a pesca na Ilha Grande
O minislro do Inlcrior dirigiu ao

direclor g_eral da Saude Publica o sc-
güiiite aviso :"¦Tendo chegado an meu cohhecimeii;
to que no lâzareto di ilha Grande, sc
faz a pesca por meio da .ilynaniitc. o
que é prohibido por lei, reconinicndo
averigueis o qtte oceorre a- 'tal respeito;
apurando a responsabilidade dos culpa-
dos . .bem assim se sc acham nisto cnvol
vidos empregados da repartição 'ao vos-
s. cargo.

listados criadores da Republica
o Kio Or

tendo
ande, onde

negociações muitojá partido para
pretendem firmar
importantes. ...

'lie tal sorte o assumpto contido tio
officío da União dos Criadores interes-
soi a Sociedade, que foi nomeada uma
commissão composta dos srs. ^liguei
Calmon, lldeionso .Simões Lopes. Joa-
(ini-ii Luiz Osório. (Eduardo Cotnni, 11-
defonso Pinto c Vietor I.e.vas.quc so-
licitarão ao ministro do Exterior, para
promover o levantamento <!a lei que
prpliibe a imp.ortação dc gado de corte
iia Argentina.

KGeA*?ros Rjimenlicios:-
IfMNS^fi RATOS ¦"-.-.

As lolbas que a Prefeitura
paga amanM

Pagam-se amanhã, na Prefeitura, as
folhas de venementos do mez fndo da
Seerctara do Conselho c de setembro
ultimo dos coadjuvantes do ensino.

¦ I ¦ I 
— Z. AVER-
30 e 34. R'-o.Extinctor de sauvas

JÍKCK; Kua dos Arcos.— » *** * **
..'irESOtRO XACIOKAL

Charutos "UNA"
Eli'.COS V. AiROMAT-COS

1-__«ICA "OUVIDOR"
 ¦»»«¦¦*¦

COXSKQUKXCIA 1)0 ÁLCOOL

Uma ébria habitual
morre de repente

Na casa n. 123 da rua Affonso Ca
valbanti residia a preta .Mana da
Conceição, dc _i annos, ebna habitual
spffrcttío cm extremo os effcitos do
..VooXsmo. liaria morava cm compa
nhia cie jaguaracy Augusto.

Ilonlcnt, eram " horas da manha,
depois de haver tomado a sua primeira
dose da braiiquinha. -foi accommettida
de uma moléstia qualquer, caindo, de-
pois, como sttífocada. A Assistência
fr-i chamada a soccorrel-a, mas, apezar
de haver attendido eom presteza, j'á os
seus serviços eram desnecessários.

A policia do 9" districto -foi sabedo-
ra do oceorrido e fez remover o cada-
ver da infeliz para o Necrotério, onde
deve ser autopsiado.-«••» — -—

Novas instrucções para os'
officiaes embarcados

nos contra-torpêdeiros
O ministro da Marinha, em nviífl

dirigido ao commandante da 3" divisão
naval, determinou ficar estabelecido o,
seguinte:'V — Os officiaes dos contra-torpe"--
deiros que tiverem objectos da iFàienf
da 'Xacional sob sua responsabilidade;
só serão retirados de bordo depois de
substituídos, c com lazer indispensável
á transmissão em ordem, ao respectivo
substituto, da carga de taes objectos;

-' — Fica extineto o serviço <!«
quarlos nas machinns nos .ontra-torpe-
deiros, quando apagados, por desneces-
sario;

3" — Só serão embarcados nos con-
tra torpedeiros, .para os serviços dai
macliihas, officiacs que devam ser futiv
ranientc fúsionadosj

¦,e> _ Que a partir de 24 horas dei
pois de apagar os focos, ate 24 hora!
antes de novamente acccndcr, o servi'
ço dê quartos seja feito por uni so of-
ficiál, que o escreverá no livro de
quartos do convez, devendo cada divi-
são conslar dc dois officiaes — um de
convez e outro dc machina'.

DR, AT.BERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Via», uri-
jiniia., operações cm geral,
DR APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Jlolestiai di
garganta, nariu c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES =.
Oculisü; ptof. ila faculdade ile Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro n. 09.

(A 8104)
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1MPRKXSA CARIOCA í1

"Al-Adl" .*
Entra hoje no scu décimo nnno 

'dí

existência este apreciado jornal diarií,
cujo director c .redactor c o cr, Che-
cise Jorge Antun.

A' "A Justiça" desejamos vida lon*
ga c prosperidades.

 '— • ms • m
Tir T__..T._>nii_» Molesl. de Senhores,
UT. UOmeque v. Urinarias. partos
e oferacões. Quitanda 11 — A's 3 lis. TV
=_;;, C. (J 4023)

» CASA CRUZEIRO »
4268

— 10:O0O.$000 —
2" preiuio de ioó:ooo$ooo da Loteria

dá capital, extraída hontem, vendido na
feliz Casa Cruzeiro: fiara o Natal —
1.000 '.oooSooo, habilitac-vos cm nossa
sempre feliz casa. Rua Treze de Maio,
80 — J. Labauca 6- C.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

As folhas que serão pagas
nninuh»

Na 1" paçadoria do Thesouro Na
cional -.sgam se amanhã as se.^ntcs
folhas: Dircetoria de Industria Pasto-
ri), Hospedaria da Ilha das Flores, Di-
rectoria Geral de Estatística, do Po-
voame'nto do Rolo e do -Meteorologia
c Astronomia, Serviço de Informações
o Divulgações, de Proteccão aos In-
dios c Ccologico c Mineralogico, In-
f.pcetoria de Pesca, 'Escola Superior de
Agricultura « Directoria de Agricullu-
ra 1'raiica

Um requerimento da
Prefeitura de Curi-

tyba indeferido
O ministro da Fazenda indeferiu os

requerimentos:, da Prefeitura_ Munici-
pai de Curitiba, pedindo restituição de
direitos que allega ter pago a maior na
Alfândega de Paranaguá, e o do cx-
agente fiscal da descarga do sal, em
Belém, Pará. Arscnio -Mendes Pereira,
recorrendo Ja decisão do delegado fis-
cal no nícstno listado, qne lhe negou
direito á percepção de vencimentos in-
tegraes relativos aos dias em que fal-
tou ao serviço, por enfermo.

O "Salão dos Humoristas"
'Realiza.se amanhã, a "hiatinéc" do.

humoristas, uo Phenix, cujo program-,
ma encerra muitos attrativos.

A parte thcalral está confiada a Pina
Gioana, ítalo Bertini, Fátima Miris.
Carnien I.vdia c Kd. André.

mo» —
FORMICIDA PASCROAIi — o

maior amigo da lavoura; tncontra-t»
em todas as casas dc primeira ordem,
desta canital .¦ rt> tndn* ns Estados.)

BOLSAS para senhoras, só
Casa 'David' Ferro,

rua Sete dc Setembro n. 124.

na
á

As eleições administrativas!
em Portugal 

's.
Lisboa, 9 (A. II.) — Nos centro»

politico^ desia capital corre o boato de
que a reunião do Congresso, convoca-
do para o dia 8 do corrente, .em_ por,
fim tratar das eleições administrativas,
adiadas pelo governo; c* lixar nova data,.,
para a sua. realização..__ ___ ____;-

Hin! Hip! Hmrali! •
MANSEATTCA !

SINISTRO MARÍTIMO é

Collisão de navios ao largo
de Greenore

'Londres, 4 (A. H.) — O paqttê^í"Conncmara" abalroou durante a no:-1
te passada, ao largo de Greenore. na'
Irlanda, com o vapor "Rctrievcr, indo.
ambos a pique.

A bordo do* dois' vapores iam cercai
de trezentas pessoas, das quaes só ha'
noticia dc ter escapado umã. As restan-
tes, af nue parece, morreram aforadas.
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BEMINAS

CORREIO D>A MANHÃ — Pomiüg*>, 5 de Novembro^ 191<V

lo Conselho Municipal foi apresentada
a seguinte representação dos

moradores do subúrbio:

comprar

'." "Òs Gsta-os do Rio, e -principalmente
Be iMinas, estão, sendo -victimas da ter-
fr-ivel praga dos gafanhotos que íem
ojevastaao as -plantações, causando sé-

'trios prejuízos á Üavoura. :'Publicamos,
»or isso, os conselhos abaixo, extrai-;
rios do folheto Praga de gafanhotos,'
«ublicação do Ministério da Agricul-
Síírá:'¦" 

Pará destruir vs ovos — IPara des-
fruir os ovos dos gafanhotos ou impe-
Ôir que os «afanhotos delles nascidos
«aiam dos ninhos, tendo a profundidade
Üe sete centímetros, unais ou menos, eis
# que se pôde íazer, pelo menos nas
«jKquenas áreas das culjuras: — entupir
¦m boca dos ninhos, apertando a terra
<mde estiverem com tolos de ferro, ou
«Je .pedra, ou.de madeira, ou arrastando
—ranchões ou paos roliços '.bem pesados,
-ou coilocando terra sobre os ninhos e
«ocando-os com soquetes de madeira;,
«quando, porém, isso não fôr possível,
•então, arar a terra !bem :fundo, ficando
«s cortes do arado bem -juntos afim de
—tellior destruir os ninhos, revirando
fcastnnte a terra, de modo a enterrar
liem os ovos, Cornando assim mais dif-
tficil a sua eclosão, ou "nascimento

idos gafanhotos, Convém: lembrar: o ga-
tfanhoto põe regularmente oito vezes,
«om intervallos de vinte dias mais ou
..menos, e cada ninho contem 70 a 80
•ovos de cada postura, e desses.ninhos' 
eàirão gafanhotos, chamados, então,
''.altõcs" que^tüo rapidamente destróeiri
fes culturas, como suecederá breve se os

! lagricultores não -se prepararem para a
tnelhor defesa possível. E' verdade que

,á grande perigo da praga é o saltao
fé-o "voador",-mas, quando os conselhos"iacima 

são praticados com paciência e
«ersistencia, muitos sitios e fazendas
SEicam livres da praga, ou. pouco sol-
irem, como mecedeu em "Piracicaba, b.

'BELLO HORIZONTE - 'E' espera-
Bo aqui, por todo o «tez -corrente, o _sr.
alvares de L>ra, ministro .oa \iaçao.
6 ex. vem inaugurar as fofficinas me-

..canicas da IE. F. Oeste-de. 'Minas, 111-
«tálladas na «estação de .Divinopolis.
::__ Mim de colher dados que sirvam
hos-estudos-da questão delimites entre
es listados de Minas e São Taulo. esta
percorrendo varias localidades da íron-.
Seira do Estado, o dr. ^Daniel Scro-piao
ide Carvalho, .fwiccionario da becreta-
iria da .Agricultura e rerpcsentanlc do
igoverno mineiro. '¦'-, ''.-•;_. ..* — Os ahimnos da Faculdade de Me-
Hicina c da Escola de Itugenhana, que
n-stão recebendo instrucção militar, -des-

filaram ha .dias pelas tuas des. acapi-
«alT sob o commando'do respectivo in-

Btructor, tenente Assumpção. j"«-'Vão 
ser iniciadas as obras do pa-

Bacele destinado á ^succiirsal 
nesta ca-

pitai da companhia 
¦"¦tquitativa .";« 

JOÃO D'EL-REY.-Dom Silve-

Ko Gomes Pimenta, o ivirtuoso .arcebispo

Ide Marianna. já se encontra cm franca
convalescença. ,... .
-..O illustre prelado tem recebido.mnu-
meros telcgramraas pedindo n°';clas1^
•seu estado', telegrammas -que tem stüo

[respondidos pelo conego, Jouç £10.
SERENO. — Não ihoitvc eleição nem

fjrsanização de mesa para o pleito se-
¦rnatorial estadual do dia 29.

' — A "Liga contra ,0 analpliabctismo,
Be Sereno" fez sua reunião mensal -em,

cumprimento preceitual no dia 129, na
satã ila escola do sexo masculino.

Ficou deliberado -constar d;i nela um

moto de gratidão á commissão dos tes-
«elos escolares realizados a ;t_ dc se-

tembro. Km se tratando 'também, nessa
reunião,- do conhecimento das despesas I

do referido festejo ficou -domonstrado

irni saldo que vai ser applicado 110
jhcsnío sentido, no proxi"'- exercício cs-
ICÒlar de 1917. ...

¦ Esteve prewtnte a fessa reunião, pre.
feidiiiclo-á honorariamente, o syiiipalhico
Vigário João Chryostomo, -de Utagua.
feesi nue aqui veiu nesse dia dizer a
missa parochial mensal. Sua revtna.
revê, por vezes, palavras .enllmsiasticas
le elos iosas aos creadores e mantenedor
rés da Liga Contra o Analphabetismo,
dizendo que não conhecia .outro logai
em que se houvesse -tornado tao c te-
«ativa a vigorosa iniciativa e posto que
«...conhecesse pelas noticias locaes -mo

suppunlía- tão intenso, nem tao íuoin
'cojiimiingado o movimento escolar -ue

'— nFÍilIeccu -no dia 1" d. Eliza, digna
Ladario Estevcs da

tllmos, e ExfflOü. Srs. Presidente e

demais membros do Conselho Munici-

Cs abaixo assignados, moradores nos

subúrbios desta capital, parte do D»-

tricto Federal que até hoje não tem

merecido o carinho necessário dos.

poderes 
-publicos, resolveram vir »

VV. Exas. solicitar. apoio .para uma

causa que reputam justa, que or* se

discute nesse Conselho — a questão te-

lephonica
Por um acaso que klevéras nos agra-

da, as modiíicaçoc. .propostas pelos pa-

receres das commissõcs iíavorccem gran-

demente aos pdbres moradores desta

abandonada zona. .
Sabemos que um pequeno grupo oe

potentados, destes que estão sempre ha-

jbrtuaàos- a vencer, -reclama, pois que,

a serem approv-dos taes pareceres, sao

elles obrigados a pagar mais, em -be--

ndficio nosso, isto é, etn proveito de

zonas para cujos moradores ate hoje

o teleplione tem sido um luxo.

Vêm, pois, os abaixo assignados -so-

licitar as attenções de Vv. Exas., mem-

bros de uma instituição ctiiincntcmen-

te popular, para o interesse do subur-

bio, que c o interesse da maioria dos

habitantes da capital da Republica. .

Como já dissemos, a reforma tcle-

phonica como propõem os pareceres
das commissEcs, não só favorece a

maioria dos que necessitam do uso do

telephone, como i.a mais justa, equi-

tativa c iiiumana medida -que isobre o

assumpto poderá -ser tomada.

E' pois, na defesa dos interesses da

maioria que representamos, que vimos

lembrar a essa Assembléa que, -na dis-

cussáo, não faça como tem feito mui-

tas vezes, pondo de parte os intcrcs-

ses dos moradores desta grandiosa

Souza.

lil PfiETA

ijonsortc do sr.

Mediando seus ftlhos na Iflór da edade,
«ão deixa a fallecida filhos.

Está em -lisonjciro estado de, res-
ffnbelccimcnto de saude * senhorita
jcntiy Rezende. ...Ao digno subdelcotlo de policia
fjosc Nunes Ferreira, .foi dada queixa
contra o faclo de arremessarem proje.
çtis da margem da linha.sobre os trens,
_.tt:ugindo a passageiros.

*

Tara esta RecçSo, ncccltamo<< to-
flas ns noticias dc iutet-esse geral,
ficando as mesmas sujeitas no cri-
torio da redacção.

 11 f 1 ¦ •

KAIOS X—ÜMüCTRIC-DABE
MEDICA

Exames, photographias c tratamento
feios raios X. Applicaçfics dç clcctrict-
dade nas moléstias cm geral. Dr. J.
de Toledo Dodsworth — 108,{Avemda
Central (ao lado do Jornal do Brasil —

Teleph., 2326, Central.
: _.  puni» ¦

COISAS DA TERRA DO "BOI"

: Um desembargador
que pede 

"habeas-
corpus"

De accordo com os julgados ante-
Fiorcs, o Supremo Tribunal concedeu

l5ionte.il "habeas-corpus' uo dr.^Au-
custo Ewerton c Silva, desembargador

'do Tribunal da Relação do l.iauliy, para
10 fim de continuar no exercício dc seu
cargo, dc que o demittiram os seus col-
üegas, por uma preliminar, num recurso
dc agtjravo. ,

E' o terceiro desenibargailor piau-
liycnsc que obtém "liabcas-corpus ,
Cessas condições.- Por emquanto não lia oulro que pre-
Cise disso.

,¦¦«-¦»
1 COXTiRlA A NIEURASTWBNIA

Charutos "INDIANOS"
¦FABRICA «OUVIDOR"

¦ 1 ¦ ¦ ¦ —*'

O enterramento do barão de
Santa Cruz

Slouhtm, realizou-se o enterramento
flo barão de Santa Cruz, viclimado
íj-nte-lioiitcm á noite, conforme noti-
Hámos, por um trem especial da Cen-
ltr.il do Brasil, na estação dc Mendes.

O scu corpo chegou a esta capitai
pela manhã, ás 9,4o, vindo em carro
Especial ligado ao trem S 4.

diversos meníbros da famil-ta do
Inorto e amigos vieram acompanhando
V> corpo, que da gare da Central foi
(transportado numa ambulância da As-
iSlslencia para a rua Bciijamin Can-
Btant n. 101, onde reside o coronel
Souza e Silva, stiper-intcndeute da I.:m-
peza Publica e filho do barão dc San-
Ia Cruz. ,

O enterramento realizott-sc as 4 Lo-
Sas e meia da tarde, saindo o feretro
Ida rua Bcnjamin Constant-para o cc-
Vriiterio de -S. Francisco Xavier.

-O acompanhamento foi muilo gran-'dc, iiotand6-.se prjssoas de alta repre-
Eciilaçlío social.•O dr. Azevedo Sodré, prefeito do
iDisIricto Federal, foi renrcschtado
«rtessa cerimonia pelo dr. Maimi!! Pau-
|3o Filho, seu official dc gal-incte.

progressiva parte da nossa capital.

Crentes de que Vv. Exas. se digna-

rão tomar na devida consideração este

nosso tão .justo .pedido, ousamos espç-

rar que o mesmo seja coroado do mais.-

(eliz êxito. • • ' 
.. ., ',

Uio de Janeiro, 3 de novembro de^

'(.Sobre 
cstampíHias estavam assigna-;

dos): ¦-.-»,
Antônio Augusto Pinto «adiado, re-

dactor-chefe do "lEciio Subuilbano .

Eugênio Pereira Lopes.
Mario Machado. . . ._¦ •
•Valentim Augusto 5Iachado. _
Rodolpho Navcgarfle, (negociante.
Albertino dc 'Oliveira, negociante.

Antônio Ramos Brandão.
Cândido Ferreira, negociante
lAstroçildo :Lcmos de Mello. |
João Pereira de Oliveira Júnior.

José Lima. :

l.cmos de Mello.
Benildo -Manoel dos Santos.
Francisco Ludgeró da Silva,
aímercntiiio dc Aguiar -Vallun- '

José Lconcio Lima.
.È-seliylo Finar;
Arthur Ct-sar de Campos.
iRózendo Pereira dc Oliveira.

Arthur .Pereira.
iFlorentino Vclloso.
João lYrciráíUa Silva. ¦ . ¦ .¦ .•

João Comes da Silva. - - ;
Francisco Braga Bargas... ._ ,
¦Domingos -Fernandes Guimarães. ..; .
.Scrapliim Martins Santos.. -.:'./.-.-.

Carlos Silva,- •'• . ' 
.' _' -',

Agenor Rod/igités Silva,' negociante.

João Luiz Duarte.
Augusto Pereira
João Baptista.
Acyr Pcreim.
Manoel José dos Sanios.
Carlos Chrrslianò Lobo.
Cândido Martins Carrocbo.
.André do Espirito Santo.

U,copoldo de Andrade Roso.
Cláudio BeJicvüdcs.
Henrique Sarmento.'
Daniel Vasco Pimcnlcl.
Antônio Martins Vianna.
Grcgorio de Sanios Amorini.-
A'bil'o 'Mendes da Costa.
Flavio Guimarücs.
João Ides tle Andrade.
¦Carlos Braga.
Francisco 'Guimarães.
Adriano Rodrigues.
IManocl 'Barroso.
Gcrvasio Nunes Barros.
Tose dc Cindo -Neves,

João G. Pacheco lP. Duarte.
Beriiarilino Pereira Duarte.
Ircnio dc Macedo Neves.

João E.iptJsta dc Souza.
Mario Xavier Tires..
João Gomes de Oliveira.
Pedro Miguel de Freitas.
Carlos de Souza Pinto.
•Aurélio da Silva Lemos.
¦Cleto Tcreira.
ÍEiilálio Anselmo dos Antos.-
Bernardino .Aguiar.
João Sampaio.
Luiz Moraes Silva. .
Anlctior Pinto Alves.
IManocl Medeiros.
.Porfirio Luiz Alves.
João José de Sant'AnnS_

Zozimo do Espirito Santo.'
Francisco Freire da Rosa.
Álvaro Graça.
IHereulano de Albuquerqce è

João Baptista lie Figueiredo.
-Manoel Alves da Costa.
¦Francisco Ignaeio Braga.
Joaquim José Pereira.
Creso Braga & Lima.
Ernesto -Pinto. -

Francisco Octaviano da .Rosai.
Paternirano Dia-s TMcndes.
fPedro José Gomes.
Antônio de Araújo Castro.
Dr. Joaquim Moreira Sampaio
¦Antônio Carlos .Hildebrant.
Salvador de Oliveira.
Luiz Getulio S. Thiago.
Mario do Nascimento Braga.
-Etclvina M-. Ferreira.
José Bento -Barbosa.
Esculapio Ferreira.
Euripcdcs Cordovil Brandão.
Florindo F. Blanco.
João Pinto kle Vasconcellos. .
Oscar Monteiro.
Bcnicio -Libcrato de Almeida,
Luiz Alves Villela.
Assunipção Vianna.
Donvngos Luiz dos Santos.
¦Pliannaccutico José .Pereira Valente.
Antônio José da Silva Guimarães.
Oscar Andrade Santos.
O. Araújo Lima.
¦Octavio Brandão.
Flavio José de Andrade.

João Bacellar de Castro.
Antenor de Lima Câmara.
'Esrlier Corrêa.

-Alice Corrêa Freire.
Alz'ra Corrêa Teixeira.
Gabriel da Costa Santos.
Manoel Sampaio.
Juslino das Chagas.
Ângelo Pinto Alves.
Antônio Ângelo.
Oswaldo Faria.
Cláudio José Ribeiro.
Jorge José do 

'Rincão.

Manoel Gaspar.
Saul Ângelo Coimbra.
¦Eugênio José de Andrade.
Dormcval da Costa Carreira.
Paulo Mouro.
Eduardo Velosco,
Geraldo Pedroso,
Mario Freitas. .
.Agenor Freitas..
.Rebello & Antunes.
Benjamin' Alves dos Santos, indus-

trial:
Bcnjamin José de Andrade.

José Pedro Faria, negociante.
• Fclic!o Antunes Coimbra, negociante

Antônio João de Souza. Breve. .

João Cardoso. ¦

José 
'.Rodrigues' Pimenta. .

.Alberto Lamartinc.
Auxilio. V. ,.T, Lopes.
Carlos de Lima Cunha.'
Euclydes de Souza Breve.
ArlinJo de Souza Breve.

João Francisco Moreira.
•Aldcmar Gomes dc Paiva'.
Clattdio Ferreira das Santos. ¦

Francisco Paulo das Neves.
Arini.ndo. Jequiriçá.
Florindo Martins.
Aihcrico Henrique de Spuzl».
(Arnfando Fernandes Corrêa
Joaqirni -.Barbes?....,. ,. -:

Abjlio Carneiro.
Armando Lopes Figueiredo. *

Francisco R. *Fur(ado.

.Rayinundo Bandeira dWssumpção.,
Albino F; Brenthor.
Guilly Furtado 

'B.in!dcir.i.

Jeniiy T. Furtado.

José Vicente da. Slvti.
'Henrique R. do Souza.
•Guilherme Rodrigues dc .So.iza.

Francisco Ferreira da Costa.
Trocopio Russcll.
Maria Machado da Costa.

João Maria Lustosa.
..Francisco Luiz da. Câmara......, ..

Ernesto'Fmto dé Olivdra.;''"

José Ignaeio Pimenta.
Dr. Sophocles Ferraz.
Antônio Hygino.
Aristides Oliveira.
Durval-no dc Oliveira.
José Augusto Ferreira.

João Alves-Coelho.
Alceliiades Dias.
Autancio Ccsar Brasil.

(Helvécio Ignaeio Botelho.
Alfredo de S'. Pinto.
Manoel Soares Sanzi.
Paulo .Miillcr-.
Alcidio Eurlco de Castro
Basilio 'Reis, negociante .
Aarão Pessoa Nobrega.
Onofre Rodrigues da Costa.

Armando Lucilem.
João Lourenço Goulart.
João Evangelista dc Aguiar -Pacheco.

Antenor 'Lima Câmara.
João Pires de Oliveira.
João Brasilino da Silva.
Octacilio de Souza Breves.
Roberto O. Gomes.
Reynaklo Gualberto de Menezes.

é ter a certeza de comprar barato e
de nâo «er enganado

34, Praça Tiraderttes, 34

JARDIM ZOOLÓGICO

Realiza-se hoje um festival
dedicado lis creanças -'

As creanças terão hoje um dia cheio, vi-
sitando o Jardim Zoológico, onde aprecia-
rão varias diversões, tiotndomeute uma fune-
ção de gymnastica ao ar l-vrtyauo tèm sido
transferida por causa -do inao tempo. ,

Hoje. -se o dia estiver bom. como e ae
esperar, tocará no Jar Uni Zoológico, do
meio-dia «m deante uma excellente, banda
musical, e ás 3i|a horas, come.ara a ses-
são de gynmastica, com o concurso «lo ce-
lebre barrista Roberto Tanlojo; do hércules
renteado; dos acrobatas "Porys"; desloca-
dor Ncgrinus: paradistas Avelinb; clowus
Victorino, Guilherme Cario e Cli.icharro.

A entrada no lardim custara o preço
habitual de i$ooo. .

Será enorme a concorrência, tnormonie
com a grande novidade dos filhotes de aves-
truz nacional, auc estãu causando grauuc
curiosidade. ... , _.-._As creanças ale 10 am-os torno. entraua
gratis hoic, desde auc aoreKiile* ,.n> »pr-
ta o aiiiiuncio que publtcamos, 

' erfc_,outTa
secção; .__ ¦__ ''¦ •'"¦¦;. '• 

^ 
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Sports

Sociaes

A. CORRniA 1)E HOJE

Os prognósticos do "Correio

. da Munliã"
Para a corrida que hoje se realiza

no liippodromò de S. Francisco Xa-
vier indicamos aos leitores os scguin-
tes prognósticos: •' ,

Gragoatá -'— Triuinpho
L. Pcriclçs- — Miss Florcnce
Helios — Buenos ;iires
Gragoatá — Kslilleie
iGuido Spano — L. Cannin_f
iHurrah — Porto Alegre
Mont Rouge — Dardauellos
Insígnia — Atlas. .

. * # s»
FOOTBALL

USI SAJíT-l CRÜif'

üm bomem gravemente ferido
a

Mais uma ver íoi ,o longulnquo süb-
urbio de Santa Cruz theatro de uma
séria scena de sangue. .

Desenrolou-se esse faeto no logar de-
minado Santa Cruz Pequena, naquelle
subúrbio.

Foram protagonistas dessa lamenta-
vel scena de sangue os empregados.^do
¦Matadouro Gregorio Jacyntho da Silva
e Antônio Ignaeio de ILoreto. O pn-
meiro tem 18 annos e o segundo 19.

Houve entre os dois uma terrível
discussão por uni motivo futilisãmo.
¦Por muito tempo estiveram a trocar
tremendos desaforos, até que cliegaram
os dois aos extremos das ameaças.
Anastácio enfureceu-se, ao receber um
insulto mais violento e, sacando dc
uma faca-punhal, avançou para Grego-
rio -e vibrou-lhe' dois golpes. Uma des-
sas pimliàladas, aitringiii o puTinão di-
reito de Grcgorio, que caiu ao solo ba-
nlindo em sangue.

Commettido o crime, Antônio poz-
se immediatamentc em fuga.

Alguns populares accorreram depois
ri prestar! soecorros ao ferido e foi
cliaiiiada .a Assistência. Um auto^ni-
bultincia conduziu Gregorio para o. Pos-
to Central, onde elle foi conveniente-
mente medicado. Depois desses -ctirali-
vos ligeiros, Grcgorio foi removido ain-
da em automóvel da Assistência paia a
Santa Casa da Misericórdia.

NTE O MEZ DE NOVEMBRO
Ai.i,»Arnr> "nn? nossas vitrines, 00 interior do armasem e na

Teremos cm expôsiçao ™s ng^fsD 
os de'camisas, ceroulas, pyjámas, rou-

secção de mí^Lmrn^^^ collarinhos e chapéos, mercadorias to-

^t%n\7raVamadVm 
venderemos por preços baratissimos.

Rua do Ouvidor n. 136,Ml CXRIMVM. DE VEWSEüwasr:
—i—******~^^^^-"MM "

BQRÂ
A MLtraAOFFUaâl

De todas as linhas de
frente

Ai.u:maniia. — Berlim, 4 —O <\uar"
tel general comniunica, em data de 3
è.-- novembro: ,

"Na frente oeste a actividade da lu-
ta manteve-se geralmente dentro de .li-
niites moderados. Em alguns scçtores
isolados do -districto do Somme, violen-
to fogo de artilheria. Perdemos nova-
mente as casas de Seilly. que havíamos

O estado da victima, que foi inter- conquistado ante-hontein. Fracassaram
ida na iS* enfermaria, é muito grave. avai1Ç0s do inimigo a leste de Gneude-"  ' '  

court c contra a -parte septentrional donada
A policia do 26" districto foi infor

mada desse 'faeto e anda á procura do
criminoso.

DA1AS INTDIAS

Fazem annos hoje: '¦ ¦_
O capitão Minko Ilubscher. gerente

da Limpeza Publica do Meyer;
a scnhoriUi ThcomUa Cavalcanti. Iillia

do coronel Clóneirtiiio P. IV Cavalcanti e
alumna da Escola Joaquim Nabuço;

_ a senhorita Oscarma bani -Adio; filha
do sr. Mohamcd Sani Adio-, „ . 

'.
_- n sra. d. Carolina 'forres Tu.xeirn;

o sr. Armando Pinto -Sampaior _¦ __ o sr. Domingos Fernandes-, Macha...;,
estimado funecionario do Laboratório Chi-
mico :Pharmaceutico Militar:

a 'sra. d. llalnura Rodrigues, esposa
do sr. Alfredo Rodria-As; _-'.-,;¦.

n senliorita Isabel Pinheiro, sobrinha
do sr. Osmundo IMmeiitel;

 o capitão João Nunca Ramaitio;
o tenente í.elippe Xavier de Barros,

o barão dc Saavedra; .
_ a senhoriU Maria, de Magalhães, filha

<to sr. Antônio Gonçalves de Magalliãu,.;
Por tão faustosa data a aniuversariante vae
ser muito felicita-dn iwr sitas amigiunhas

Completa hoje mais .um aiimversaro
natalicio a estudiosa Zu cila filha do si.
Arthur Duque Hstrada de Barros..-. _,¦d. Ksmcralda UuiinarJçs, esposa-do., sr.
Christiano Cuimarães; ¦¦-~'fi'\ '

tt) «i íi '"¦""; 
|.

CASAMENTOS ''.
'Hoje serão lidos o., seguintes'^'amas

OS ENCONTROS 1)10 HOJE
Reoliai-sc, hoje, 110 campo do Fia'

nvengo, o excellente encontro de re-
.torno do campeonato çntre as equipes
locaes e as 00 Bangu'.

.No campo 'do -S. Christovão, «era
levado ,1 effeito o não menos interes-
sante embate ".das. forças do S. Chris-
.tovão com as do Andarahy, que lão
bella figura vêm fazendo nos mais rc-
contes jogos -do concurso.

Qualquer dos dois encontros c. di-
gno du ser assistido. Pena é auc não
tenhamos o dom capaz de fazer-nos
presenciai-os a, uni tempo.

¦Em resume?' são os seguintes os en-
contros dc hoje, nas 3 divisões e 110
campeonato irlíantil;

iPríiiicíia divisão: .".Grouiid"-,<Ia rua Paysandi.. Jui-
zes: primeirbs. "tcams", Osny \\er-
nerí segundos, "tcams". \V. lcagtit-,
ambos <lo Botafogo F. C.

S. Christovão "versus". Aiidarahy,
no -ígròuiid"- da rua Figueira tle Mel-
Io. Juiz: jirinu-iros "tcams" ACfou-
so dc Castro...

Segunda divisão:
Boqueirão 

'."'versus" Vilia Isabel no
"ground" da rua Campqs Salli-s. Jtu-
zes: primeirOi '"tcams" 'Henrique

Santos; segi-tido,. "k-tims", Jlaxumliti-
110 Gomes dé'Paiva

-Doenças nervosas e impotência —
curam-se com as "Gottas tle Saude ;
vendem-se na drogaria -Pacheco; -ma
dos Andradas, 45.

+*m

Guanabara' "versus

tia, Cathedral iMctropolilanii: .
Luiz Prado c Nair da hili-a Araújo; Jo-

«í .Abílio dc Abreu e Lydia Ro» da M-
™: Firmiiio de Figueiredo c^tomla
Lagos; .Augusto Josú dos Santos *C Mar a
.Mvcs; Kduardo Cardoso Leal c Alr_*ci.
ie Saraiva Gustavo Ribeiro ç RUWni-.jia
liranco; Antônio Pedro de Lima-yc, Juba
Lima; .Serapliim Ferreira c Ro.ja.do», -San-

U _" Jofé Coelho e Maria do Monte; MÚ
,M= hcits do Aiuáral o Maria ídfôgtó*
loaauim Manoel Mourão c F ancisea.Reis,
jeaquim Antônio Braz c Adelaide Marta. -

ti* ¦ ¦ -i"" -' *
O sr. Manoel Estevão dos -Santos',contra-

teu casamento com a senhorita S.ylvta'; t-m-
cciâo Coelho, filha -do sr. J_u»S»o-..CfciÇuc-
lho, negociante destsi praça. "-;':%¦

IÍ* .* .----,"
Contraíram matrimônio, hoft.étn. pa 2

pretoria eivei o sr. José .Augusto -l.un.aUc,
t ,1. Olinda dn Silva Gonçalves, .

Forani paranyiní. ios os srs. ^W>ÍA".*»
i-cr Vieira. Antônio Augusto dc M.atWa e
Olinda Gomes Vieira. \

BAPTISAnOS WÉí ,
Cyrano: é este o nome, dc. tini' galante

ffl«u„o nue será levado 4 l»^"||f^
sir.do o mesmo filhmho -de d. »™p».
Nitrocycr Portocarrero c do ,r. I Uo 101
tbcftwro. pllarmaceutico da Colônia Corre,
ccional dc Dois Rios.

* * #
CONCERTOS

Ko salão do "Jornal dò Coiiiiuerc..." vae
ter "logar." «o dia 14 do corrente, as 8 1,-
horas, o-concerto da joven piaimra .uinwi.i
senhorita Alayde Teixeira. .,_,.,„.„ v...

Mumn-i laureada do nosso Instituto r,.i-
ciona' de .M sicn, onde -fc,; brilhante curso

vistas (lo maestro tlcnriaue "-«¦¦'•

ÓunsidéM
col. ns ...
do, concluiu.cll.i scu
tro Artliur 'Nniiulc-io, -tue.J.aa
iin-a artista eu a consagração - ira- ¦»¦ a-*a
pelÔ publico desta .capital 1.0 dia. de sua
iesta. "-

Carioca, 110
campo do Flitiiiineiisi-, ã riia Giiantiba-
r.-i. Juiz o sr. Joaquim Ferreira aos
Santos.

O Guanabara entrega os pontos <lo
2», "tcani". • !.

Terceira diikão:
Vasca da'. Gama "versus" S. C.

Brasil, tm cuiiipo do Botafogo, á rua
General Severiano.. Juizes: primeiros"tcams" Edsíii-il Vieira; segundos
".teams'-, Itàtt-dicto Fernandes.

Pare Roviih"versus" River. 110 com-
po do Aiidaraby, á rua Prefeito Scrze-
ilello. Juizes: -nos primeiros 

"teams ,
loão .Carvalho Borges; segundos'"¦teams", 

Carlos Alberto Bastos.
Campeonato Infantil:
Flamengo "versus" Fluminense; no

campo dá nia Paysandu'. Juizes: nos
primeiros 

"leanis", Ferreira Vianna
Nctlo; segundos "tcams", lasso Bar-

jbosa.
Palmeiras -"versus" America, no

¦fickl da rua Figueira de Mello. Jui-
zes: primeiros "teams", Carlos Stel-

!ling; segundos "tcams", Paulo Poncy.

FIilJIINENSE' FOOTHALTj OLUll
versus C. R. l-^AMl-lXGO .

Secção Infantil:.
No "grouikí" do C R. Flamengo,

realiza-se, hoje, ns S horas, o encon-
tro dc campeonato entre os clubs
acima. O "Captein" do Fh.minense
escalou os jogadores abaixo er solicita
jior nosso intermédio o coiiiparèctni.cn-
,to dos' mcsinos, á sédu do Çlub, ús 7
lioras da maiihS. 

' 
.. ... ...^

csluilcs com o imies-j- 1" " team.?,-_» .. : ..Vi;.

Jóèi — Rozadns . ¦
Leitão — Júlio — Joaquim

.Nogueira — C. Augusto — Fraitc-.-scp'

ASSIM EUA MAIS FAOIIi...

Afia do outro trabalhava
para elle..,

l'm dia foi a 
"Itaborahy. no Estado

do Rio, a passeio, o "águia" 1-ortunaito
Albino dé Souza, que se hospedou em
casa dc seu amigo Braulio Matir Cou-
linho.

Lá o Fortunato tratou de convencer
seu amigo -c a mulher deste, Virgolina
Marir Prfrtelli de que deviam confiar-
lhe a menina Balbina, filha do casal e
t|lic conta 12 annos de edade. Fortuna-
to trazel-a-i-3- para ganhar a vida e fez
promessas verdadeiramente .tentadoras.

Os pães da menor concordaram e
elle trouxe-:i. -enipregando-a etn casa- do
:;-. Primo Tavares Moita, estabeleci-

.-.lo 11 rt-a Acre n. 30- Ao empregar a
menor, Fortunato dtupoz como princi-
pai condição que os pagamentos so a
elk- seriam feitos.

Acontece, porém, que os Paes u.i Jual-
bina não estiveram 'pelos autos e, viu-
ii... :,o Rio, salundo dc «tt'^ se tratava,
liquidaram a questão -apresentando
(|ticix:i ao ,1" delegado auxiliar, que ap-
prelieudeu a menor e a entregou.a seus
pá-ss, .,

O ".águia" fingiu como pode;, c arr.iiv
jou -as coisas da melhor maneira.

MELI5SA r 1 Bi lll V il

ip^^i ] Emeslo Souza

bosque St. Pierrè Waast.
O ifogo da artilheria franceza contra

o abandonado forte de Vaux decresceu
80 fim da tarde.

Os russos soffreram perdas enormes
durante as suas tentativas infructife-
ras, sete vezes repelidas, para a re-
conquista das posições por nós oecupa-
das cm 30 de outubro a «este de Polva-
Krasnolsic. .... , ~ 1

• Na fronteira meridional da Iransyi-
vania repellimos ataques rumaicos, ;ja
com o nosso fogo, já em acções á liaio-
neta. Avançámos a sudoeste de Predeal
e a sudoeste de passo. Rotlienthurn, -se-

guindo o inimigo, que sc retira, c apri-
sionnndo 350 'homens.

INos Balltans. nada de importante.
"O Almirantado allciuao commumea,

em data de 2 dc novembro: . _"Ein vista dos repetidos e insistentes
esforços do igoverno inglez para adultc-
rar os factos relacionados com a acçao
dos nossos torpedeiros no canal da
Mancha, durante a noite dc 26 -para 27
de outubro, declaramos o seguinte:

Das unidades que participaram tia
excursão, nenhuma foi altingida, nem

por um torpedo, nem por 
"mina, nem

por um projectil qualquer de artilheria.
Quanto ás perdas inglezas, o Almiran-
tado britanníco.iidmittiu tiá sua primei-
ra nota'official a destruição de do-s
"destroyers" -e de um navio transpor-
te. Dessa .vez não mencionou, porem,
os navios patrulhas perdidos. Mais tar-
de, o ministro Batfour. viu-se forçado
a confessar n perda.de taes navios, ti-
xanilo cm seis o seu numero, I-oram,
porém n, como informou o primeiro
communicado allemão so.re o assitm-

P 
A versão espalhada pela imprensa

ingleza, de que os nossos torpedeiros
tinham «ido -repellidos pelas forças
navaes britinnicas, falta á verdade,
nela manifesta insufficicncta oe tor-

ças presentes para a consecução

GERV/AO

Inappetencla,
Mi) H-litü, Mis Difctlã*».

. Oônr ti Catou,
Fi.ido h|Mi~i,

UrinasTurvas,
Wpilitiri ii tititlo..

¦_ . ,. _ 1 T0mCOD0SYST*M»
AIN IZ NERVOSO

SB8«mfldB Marta, W

______Kf__3H_H

DE IIERODF.S PARA P1LAT0S

A professora de piano c canto d. Canela
Ccnceição, orçanizou para hoic. .as, 2 lioi.is
<l[tarde, no Club dc S. Christovão. um
concerto dc caridade, no qual tomarão, par-
fe as suas alunmas.c -o profcssor^Broii-,^e
•VascoiiccHos.

Ci

iiiilitstríai.

Rcalira-s. hoje, íis 3 horas d.v -tarjlc. [no
Club Cyiiinastico 'Portuguez. mima fc*l.i cm
hometiagcin á colônia syrla, promovida pelo
dr. Lustosa d.- Aragão. , „„,..„.'¦O rc=ncctivo prograinnia c o seguinte. .

Primeira parte - Orchcstra de .senhori-
,as, 1 

"so 
de abertura, e recitam-os por

ai.itnnos do •Colégio Svrio Brasileiro.
Srnmwla narte — Conferência pelo sr.

TÍ.5SIde SãoíSoíire "A Syriá-e os.s.us

^ceira^parte-- Musica, c un, .numero
,#dán'sa? executado por ura par de ama-
d""- * 

O «

INAUGURAÇÕES 2 « !
O sr M. Ackcrman inaugurou m Irtia

Frei 'Caneca. 11111 màgnifiço. i-cstauraMç -lc-
non inado "Leão Tostoi".. Para fcstçj_a.r. o

cto' e inauguração dossel, estj.beltonicn-
te o sr. .Ackerinati reu>.i .cm um; almoço
iiitinio grande numero de amigos c rcprcscn-
lantcs da imprensa. ,.

jíj .»; {». Ç _¦_ >j

sli # a
ISODAS IDE OURO s«

Comptoan, hoje. as sua|íboilas dc^ir^

d. Rosa

>:A UM PRIMARIA"
'Não sc pôde negar a grande e ra»-

recida acceitação que "A Escola Pri-
maria" teve logo ao seu numero ini-
ciai.

Brilhantemente redigida, competente-
mente dirigida .por um grupo de mestres
na matéria, todos inspectores escolares
desta capital, "A Escola Primaria
acaba de nos dar o scu segundo nume-
ro, tão interessante e variado como o
anterior.

Sc a parte propriamente pedagógica
da revista é completa, cuidada, excel-
lente, em nada inferior ás que lhe ser-
viram de modelo, a collaboração do
numero qtte agora recebemos c não 111c-
nos notável, nella figurando trabalhos
subscriptos por nomes como os de Mi-
guel Cahnon, que firma o artigo de
primeira pagina, Instruir c educar;
Afranio Peixoto, que trata da bella
obra de Agostinho de Campos, Casa dc
pais, escola dc filhos; ilíscragnollc Do-
ria, que inicia um documentado estudo
sobre a instrucção publica no Brasil;
Francisco Cabrita.Arthur Magioli.Mano
Freire, um competente em matéria de
estatística; Domingos Magarino, -l-ran-
cisco Vianna c outros. ."A Escola Primaria" veiu, effcctiva-
mente, preencher anna lacuna c deve
ser lida com a maior attenção por quan-
tos sc interessam por assumpto dc tan-
ta relevância, qual a instrucção publica.

NA 
SANTA CASA

A sala do banco vae ser
alliviada..,

A ALT» ALGODÃO
'O Centro Industrial do Brasil diri

fci-.i. relativamente a um despacho tcle
fcrraphico que publicámos hontem, o sc-
iituiiitc telcgramma ao sr. Domingos
Sampaio Ferraz:"Vosso telegramma dr. Miguel Cal-
man; publicado Jornal. e^:Lireccu si-
jtüaçãò mercado algodão, afíirmando
existência, centros dc compras, fort.is-
teima especulação para alta, relendo in-
(ierior avaliados depósitos. Interessados
ücgilimos, mercado desta matéria prima.
(receberam e agradecem, penhorados,
preciosa informação. Aproveitam feliz
(oíVortunidadc. pedindo todo empenho'vossa 

interferência junto agencias
Llóyd, para netivarem, quinto possível,
Embarques ialg-odão. desbtindo exigen-
feia fardos prensado*".

A Santa Casa de quando em vez for-
tk-c; algum, ssiümptò --uriaso. que t
bon para va.".i- de impressas n.-iqit'!-
Ia casa de soffrimentos e aborreci
mentos. ,

O dr. Act-r-no de Fi.".a, .mordomo ...
do hospital geral, começou a desconfiar | chamara a laia.
de riu-t' ces •-. senhoras (it- '¦'¦' 1' en.-.t-n
quasi diariamente a Santa Casa e sem
-i-.te -o.lr--- :• . menor acli» .te. ¦

Hontem, verificado que de fecto r..-
gtiinas freqüentadoras da "sala. do ban-
co", isni ali por outros motivos bem
differentcs, o mordomo resolveu, tomar
providencip.s encrs:c.-.s. no sentido de
que não seja pcnniltido a entrada na-
quellc hospital de pessoas que não 1c-
nli.Tii interesse imnicdiato OU que nao
sejam indigentes! ¦ .

Ass;m pensa o mordomo que termi-
liará e«e í:., •• taculo. d; licif-r. f-"j-
íca, sadia, -u.l.cndo a "«a io banco .

UM CASO DE LOUCURA |

Morreu atiranáo-se da pedreira
abaixo

Kn largo da Batalha, no morro da
Favclla viviam em declarada guerra
ReginaTdo da -Costa Braga .c a creoula
Arminda Costa Braga.

Venceu a rapariga, que tinha vinlc e
dois aniios. porane o marido, empregado
da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil "deu o fora", deixou-a com os nacs,
Sebastião José dos Santos e Mana
Rosa. e foi morar para logar desço-
nhecido. ..'..', .

Ficou apprehensiva a Armuiaa. e,
por tal fôrma, nuc principiou « mnni-
festar indícios de que -eslava em dese-
qullibrio mental, merecendo os maiores
cuidados, a mais seria vigilância, receio-
sos todos dc que tivesse a idéa de cear
bar com a vida -cruel que atravessava.

Hontem :'i tarde, a rapariga, inespç-
raJ-.niciite, deitou a correr morro abai-
xo. e, não podendo ser contida, atirou-
sc da pedreira.

Numa groM foram cnconlral-a «no
craneo fracluudo. ,

Sabcdora da oceorrenem a -policia do
8o dislricto fez remover o cadáver .I*1"
o Necrotério, iniciando o tra.diccional
inquérito. _________________

PUM !. ..-

Eram fluas trouxas fle roupa
— Ptiml...
E os moradores da rua D. Luiza, na

brancura de seus linhos nocturnos, np-
pareceram somnolentos âs jancllas, pro-
curando saber quem fora o autor do
estardalhaço daquelle tiro.

Fora o rondante local que vendo um
vulto branco, demasiadamente alto, o

e não 
'sendo attendido

fizera fogo sobre elle. A parte supe-
rior do vulto sinistro cairá por terra
com o tiro, e a inferior... fugira.

Apuradas as coisas, forani encontra-
das no chão duas. trouxas de roupa
¦branca, que eram naturalmente condu-
zidas por qualquer larapio, que se eva-
dirá r.o ser surprelicndido pelo tiro do
policial.

As duas trouxas foram levadas para
á sede do n" dislricto, sendo encontra-
„o" dentro de ur.-.a delia? um livro com
o nome Ayres Arlindo dc Mattos 1-on-
les.

coiumctidador loáqtitm 1'cnafortc. cônsul..ge-
ral da Republica de Cocta Rica.
Martins Uc Carvalho renaforte.

. •: •
Completam hoio 63 annos degcasa.los o sr

Tciiro D. Scliépfcr c mitic. Sclieuic-r. resi
dentes cm Pctropolis. •

O ventúroso casal tem 48 netos
netos. .--".

ft «!! ft
CONFERÊNCIAS m<t*

Reali-a-sc hoie na Associação. #..ijl5M_
Mocos a terceira -eonfercncia da-»-i*,-^
latido o rcvdo. Francisco dc Souza.. que
dis'criará sobre - "A regeneração racional
do indivíduo".

Sobre diverso; thciiias iloiitriríarinsf. 
'¦ diver-

sos oradores oecuparão hoje, as.2 horas¦ cia
ai de, a tribuna da Uiiião .Espirita r-.ul.ur-

toiia,'.á "ia Dr. Dias da.Cruz, .7;. Mcyer.
"P ••• *•*

VIAJANTES .. i.
I-inliarcou nara o listado dc S. Paulo,, «

<r. Michel Folquc, afuu de fazer u.-o das
Tliennas dc Lyndoia, em Serra Negra.

 «,,»>»" .. ..—p
'Doenças antigas do estômago, fígado.

—¦ Nilo — Paulo,
2o " li-am " :

Marcondes da T.uz
Portella — Soutelln

Freire — Moacyr — Pedro
H^llraga — D. Moraes — J. Coelho

Netto — L. Almeida — M. Muia
Reservas — A. Villc'.a. Kiras, Frei-

.tns, llannsclmaiin, F. Vilhla, Atire-
liatiii.

ft ft ft
SPORT OIATIJ MACKENZIE versus

ROYAL FOOTISALIi GUII-H
IRealiza-se hoje, no campo da rua

Maná, na estação do iMeyer; o encon-
tio dos clubs acima, em Uin 'inatcli

amistoso,
O capitão geral do -laçkciizic escalou

os seguintes "tcams":
•iu "team":

Ivan
Jocl— Olhclo' -Graciano' -- Cordovil -r. Ricao

Murillo — .Euclj-dcs -- Mutlitas .- La-
lua — fccrgio.

2° "tcani":
•Mullòt

Calisllicnes — Sylvio.
Oscar — Laranja —• -CnrivtiLlo

Alytio - Frederico - 'Sampaio -In-
roldo — Catalão

3» "team":
lAdiomar

Lamarline — W. Simões .
Nogueira — Hugo — Allairu.ro

Marat — Floriano

Uni "-aguja". q«e loi, veiu e
tornará a ir...

O "caften" Mtirgadich Mc. I.ian ou
Michaél I.ian foi daqui expulso pela
nosso i.olícia, fazendo rumo. 11 Nova
York. Ali, sabendo dc quem se ira-
lava, a policia deteve-o na Hospedaria
de ímmigrnntcs, até que o embarcou de
torna viagem no vapor Jlfiniu Cernes,
do I.liiyd Brasileiro, com rumo a esta
capital. ,r

10 comthnndnntc Reis Júnior, do Mi-
nas. coiilicccndo a fazenda que trazia
a bordo de scu vapor, entregou Mur-

gadicli á policia marilima, mal .chegou
a esla capital.

E Murgadich foi recolhido ao xadrez
da Central, a espera dc ser reex-
portado.

bis-

Gtiarttcy — Jay-
me — Saratidy.

intestinos
com as

curam-se

ge-
os sc-

.inlio
ira
A.

s "Gottas de Saude": vendem-se
na drogaria Pacheco, tua dos Andradas
11. -t?-

ÜMA 
SENHORA GRAVEMENTK

FERIDA , . . 5

Automóvel contra carroça
A falta de um inspector dc vchjculos

no cruzamento-da rua Visconde Duprat
com a avenida Mangue já deu logar,
esta manhã, a dois desastres por cüo-

que de automóveis naquelle ponto....
O primeiro caso deu-se n 2 do cor-

rente, com um automóvel do sr.., ,Ko_-
berto Gomes Tarlé, 'tino havendo vieti-
mas pessoaes, o que nio succçdcu.. no
de hontem; dc que saiu ferida c de-
formada uma senhora que n um jaiuo-
movei dc praça se dirigia a -sua res.-
delicia; .. . ., -, 

Esse auto,' que era dirigido pelo mo-
lorista Clemente Ferreira Reis, tinha o
11 1.445, e é dc propriedade do sr.
losé Germano dos Cantos; morador ..u
rua General Câmara n. 2S0. Descia
elle' a avenida do Mangue cm toda a
velocidade, quando se foi chocar com o
caminhão n. 325, dirigido pelo co.
cheiro José Cardoso de Azevedo, que
no ponto acima cilado atravessava a
mesma avenida. : • '

O choaue foi tremendo, ficando gra-
vemente ferida a passageira do auto.
d. Castorina Richard, branca, de 28
annos. casada, e moradora á rua Gene-
ral Pedra n. 154. Fssa senhora recebeu
tão grave contusão que ficou sem o
navilbão da orelha direita tendo pç-r
i-so de receber delicados soecorros tli
Assistência Municipal, para depois reco-
lher a sua casa. . ,

O "chauffeur?', unico responsável pelo
de-astre, evadiu-sc, e o carroceiro foi

preso, mas depois, reconhecida • sua
innocencia posto em liberdade.

VICTORIA F. CLUB versus CI.IIJ
1IRAJIATIC0 DO REALENGO:
No níagiliíico "ground" do segundo

rcaliza-se hoje o esperado encontro en-
tre as "equipes" dos clubs acima..:

O sr. Manoel Antunes, c;..>t:iin
ral do 'Victoria F. C, escalou —

guiütcs 
"teams":

1» "tcatu": . 
,-, .

M. Pinto: J-. Lisboa c Artlmrsi
Antônio, T. Lamcgp e ..Gastao Oliveira,
M. Pacheco, 'D.qca, Ciclo, Lesar
Osório.

JucateLim.-.: Ernesto e Guilbermc;
Custodio, João Abreu e P. Santos; 1.
Pereira, Eduardo, -Jorge, Carlos e l.ulu.

(Reservas: todos os jogadores do 3
"lA.directoria 

avisa aos srs,. jogadores
eme o trem liara o 2" 'team

Central ás 12,30, c para o 1
ras da tarde.

ft ft ft
. REMO

A
VIDA

RHUM

quclle effeito. Dos poucos 
"destroyers

britannicos que appareceram, alguns, to-
ram postos a pique pela nossa_ arlillie-
ria c tão rapidamente que nao pude-
ratii mesmo dar um .unico.tiro; c os
restantes salvaram-se pela fuga.

Ai'STUiA. — Vienna, 4 — ° e5l™°-.
maior do exercito comniunica, cm data
de 2 dc novembro: •>

"Na região dc Gorizin começou uma
nova offetisiva do 2° e 3° exércitos ita-j
lianos, que depois dos últimos grandes
combates, receberam importantes refor-
ços ile tropas, frescas. O primeiro as-,
salto geral foi completamente repellulo.
O inimigo, em seguida, nugmentou o
seu fogo de artilheria, que attmgut ; a

uma violência extraordinária. 
'Ao meio-

dia a infanteria italiana atacou as nos-
sus'posições entre o valle do Wippaoh
c as alturas a leste de Vertoiba, mos-
irando-se decidido ü tomal-as a todo o

preço. Sele brigadas investiram, numa

frente muilo estreita, sendo rapidamen-
te rcpellidas. ... 1 .„u.

Kn parle .septentrional do planalto
do Carso, o inimigo iniciou os seus ata-

íiues, em densas massas, depois .das n.

horas da manhã, conseguindo ultrapas-
sar as nossas linhas avançadas, com-

plcfaiiiente destruídas. Por meio-.de
contra-ataques e ataques envolvert»
as nossas tropas obrigaram os 1 ai a-

nos a retrocederem novamente. I.ossu-"f 
porém, ficou em poder do inimigo.

O'assalto italiano foi .eftecluado por
oito divisões."

*
Declarações do comman-
dante do "Deütschland
Nova Vori; 4 - (A. A.)- N""1^

das entrevistas que o capitão Koc-

nitig, commãhdBntc do stípcr-siibma-
ritio "Deutsclilaiul.", concedeu aos

jornaes desta cidade, declarou que,

de boutem no Tiieatra
Muicipaí

Juatificando a -espectativa geral, rc-
«ultoil.brilhantíssima a "soirée" de arte
realizada hontem no -Theatro Munici-
pai sob o patrocínio da Associação da
Mulher Brasileira, que viu assim f.r-
ta-mente compensada a grande so-.iiinu
de esforços e canseiras que .despendeu
pana que a.sua primeira festa assigna-
lasse como dc faeto assignalou, mm dos
maiores acontecimentos artísticos do
Rio moderno.

O theatro, litcra.-meiitc repleto i!»i
-elementos mais .representativos da nos-
sa sociedade, apresentava um.-.aspecln
como raramente será dado observar,
«m se tratando dc cspectaciilos de Ini-
ciativa particular. Tanla. aniijcst-de só
¦nos recordamos de haver., visio ali
quando da recente :fcsta que se pronto-
vcu cm honra do senador Ruy 'Barbosa,
pouco depois do seu regresso dc Buenos
Aires. , , ,

O cspectaeulo teve inicio- -cotn uma'conferência literária de Medeiros e Al-
buquerque que falou sobre "Olhos, cs-
,_relhos'd'alins". .0 illustre membro da
Academia de Letras, durante cerca de
uina hora, discorreu singela e elegante-
mente sobre <o delicado thema, colhendo
do auditório uma estrepitosa salva de
palmas. ¦ - , 

' 
,' „

Depois de ligeiro intervallo. a sra.
Angela. Vargas, que era a figura do
proj.ramma, .para quem, tf convergia a
maior sonttua de curiosidade da plaléa
e o sr. Adrien Defpech representaram
"ie Fiibustier", de Jean .Richepin, 111-
terprelv-tndo respectivaiivente .lanih-.e
Jacqucmin. Em seguida -e pela primeira
vez foi representado "Cyrano d-e Ber-
rac" (scena do Balcão) de Rostand, se-
gundo a -primorosa Vitraducção do sr.
Carlos Porto-Carrcro. Do scu desempe-
nho «e incunibiram tres lilúninos da Es-
cola Dramática — Antônio iMarzullo.
no papel de "Cyrano"; Nestono. Lipes.
no dc "Christiano" e a. sra. '.Cartnen
Fernandes no de "Roxane".

Tr;ulitzidos os versos pelo presidente
da Sociedade dos -Homens de Letras,"Electra", de -Sophocles. era o numero
qua-tro do -programma e com "O dominó
negro", cujo autor c interpretes suo
varias .incógnitas indecifráveis até ago-
ra, formaram o "ciou" do programam.

Da representação da tragédia do
grande poeta ¦'grego se 'incumbiu a sra.
Angela Vargas, que Mcarnando, "Ele-
ctm", sc desobrigou a 'maravilha d.i
difficil tarefa que lhe foi confiada. O
maestro Alberto Nepomucenq, autor da
musica, regeu a orchcstra. -constituída
•por professores da Sociedade dc Con-
certos tSyitiphoiiicos, tendo o illuslre cs-
criptor o .-sr. Coelho Nctito «e incum-
bido da direcção artística da repre««n-
tacílo, qtte teve o seu brilho migmen-
tado com o concurso da senhorita Ma-
ria Alercé.lcs Fonseca Hermes, em
Kltrysotlremir. Os coros estiveram a
cargo de nlutiinas do Instituto Nacional
dc Musica.

Eis tihi unia rápida idéa. tão rápida
atianto nos exige o ádéantado da hora,
do que foi a brilhante -festa que a srti.
Nicola Teffé organizou com o coiictirsn
das senhoras que com cila formam -'.
diredoria da Associação da Mulh-tr
Brasileira, e que teririihou com. uma ele-
ganle ceia servida no Assyrio e que
«ti nrnloncou até tarde da madrugada.

.o— 'i m * m .

da-

(Espinhas .no rosto e manchas da poi-
le, devidas á má digestão e fermentação
inteslinaes, curam-se com as "Gottas dc
Saude"; vendem-se na drogaria Púclic-
co, rua dos Andradas, 45..'•mámm^im 

» —

•DE -

Ernesio Souza
Com Iodo,

ÍGlycerina 

e Hypo'
pliosphitos de Cal

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber
culose pulmonar,

Rachitismo

TÔNICO PODEROSO
BHHHAao g Cri.0 de Marco. 14

bro

dentro cm breve, chegaria aos Estados

Unidos um submarino de guerra,
afi.il de comboiiir o "Dettlsclilatid

ái'Í a Allemanlia.
ft

Correspondências con-
fiscadas

rj,.,..;,,, _, _ (T. O.) - De dezem-
dc 19iç até fins dc setembro, dc

loió. foram confiscadas Pelar, autortda-
<lcs franco-inalcz.as as seguintes malas
dc corresnondencia:

Corretoondencia da Allemanha para
os Estados Unidos: cm vapores Iiollan-
distes 9-2-17 mü-n» 4">staes. cm vapores
dinamarqueses 2.018 malas, cm vapo-
res norueguezes _.otç.

Da Allemanha para . a Hespaiiha,
Portugal e America do bul: cm va-

pores Jiolliinde.es 5-726 malas, cm va-
Dores liòrucgiiezes 499. ,

Para as Índias lloílaiidezas: em va-

PRIMEIRAS
"LA SICNORINA DEL CL
NEMATOGRAFO", NO RE-

PUBLICA
E' ainda deste anno, ,não longe a fin-

dar, o apparecimcnto da opereta "J.a
Signorina dei Cineinatografo".

Foi cila representada oito vezes cm
abril e maio, no lheatro Carlos Gomes,
,pela companhia .Pedro 'Muresca, sendo
protagonista a actriz cantora Clara
Weiss.

Hontem, a companhia Caramba nol-a
reproduziu na scena do Republica.

10 annuncio dc hotttcin dá como au-
tor da musica o maestro Lombardo, e
no cmtanto, a empresa Mnresca punha
no cartaz o nome de VVeinbergcr.

Qual dos dois é o compositor au-
thentico .

ISeria nome fantástico o dc Weinlicr-
ger, ou, dado o grande exito da- "Du-

qtteza do Baile Tabarin", cuja musica
é atlribuida ao maestro Lombardo, ser-
viria este nome para enculcas da ' Si-
gnorina dei Cineinatografo" ?

Achaiido-sc ainda em mauuscrtpto a
partitura, não nos é possível desiluda 1
as duvidas.

Seja, porém, como for, o ,ccrto'é que
no 'Republica ouvimos a anesina musica
que foi executada no Carlos Gomes,

.parte da
ho-

OS 1)0 S. CHIUSTOVAO
Reina grande entliusiasino entre os

pelasrapazes do pavilhão 
"rose-negro petas

Branles regatas de 'São Paulo, onde se-
*- 

coudignamente 
-representados. O

nio, o rotc-i- repórter, ufana-stao
líugcn .
{arú brilhante £^"^-s-Cl,,islo,

se que
barco que

^.^arqu^rparlidada-éam-
ne" do São Christovão esla marcada

p„ra o dia 10 do corrente.

ISORIAL DRS ASSOGia-
ÇÕES COÉERCIAES SOBRE
¦ QUESTÃO IBHIWBi

RAID DE AVIAÇÃO

Do Rio ta Çiiiitps
O commandanlc Protògenes Pcrci-

ra Guimarães, director da Escola dc
Aviação d,a Armada, cm companhia
do mecânico americano Orton Hower,
pretende levar a effeito por esses dias,
mais um audacioso raid em um dos
hvdroplanos da alludida escola. '

'Esse 
novo rnírf de aviação será cn-

tro Rio c Santos.
O sr. «comandante Protogcncs nessa

oceasião será portador de unia carta
autògrapha. do sr. Almirante Alcxan-
drilio de Alencar, ministro da Ma-
riiiha. para o dr. Allino Arantcs, pre-
¦sidentè do Eslado dc S. 'Paulo.

Pela saude uopo.0
O Laboratório Municipal de Analyscs

sempre tem julgado bons para o cotisu-
mo os produetos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS -CHO-
eOLATES - SEMOLINA PHOSPHA-
TADA. Á , .

Grandes Fabricas: Rio Grande do
Sul c RiJ de Janeiro. 494S

Allcma-pores holiuiidezes S6g. .
Corrcsjioudcncia destinada

üós Estados Unidos: em vapores
üiollandezes 1.181, dinaniarquczcs çi.jOj
e norueguezes 3-.V3'. , , . ,

IDa iHesparilia, Portugal c America do
Sul: cm vapores hollaiidczcs 2.354, no-
.riieçuczes S4.

Das índias Hollandezas: em vapores
hollandezer, 525, "¦'"-', ,

O total dc malas seqüestradas pelos
anerlo-francezes é, cm numero .redondo,
257200 malas da Allemanha c 16.Soo
dcslinadas á Allemanha. Só pequena
parte desta correspondência foi poste-
riormente despachada.

Bcr/íiil, 4 — (T. O.) — O direclor
'dos Correios da Dinaniarcii annttiiçia
que o vapor "Frederico VIII", em via-
gem cie Nova Vork .para Copcnhaguc,
foi obrigado a deixar toda a corre-
uSoiidcncia e cncomníendas em Kit--
vali.

Também o vapor iiorucgucz. "Kris-
tiania Fiord" foi obrigado a deixar no
mesmo porto 73 malas com cartas .para
a Dinamarca.

»o o» mm*

Realizou-se «o."*;"..^ ^%^i
tarde na sala da bibliqtbeca. da as.o

c. ção Commercial,. a reunião dos d,-

rectores dessa sociedade com ¦os 00

Cent o do Commercio e Industria.^.-<££
ínZ fora projectada <&&»$»&
anterior, para tratar dc renovação ao

contrato da telcplionico.
Estiveram presentes, alem do dr. 1 e

reira Lima, que presidiu a reu:niao. os

srs. coronel Francisco \}W!#&%*;'
^,-:..0-:^n Morçira, dr. Jouo d Aqumo.

Coraello: Jardim, H. Taborda
Gomes e Narciso Braga. .

Foi apresentado um memorial,
foi estudado pela commissão mixta,
bem assim, diversas contribuições cn

v das por varias firmas commerc aes.

para esclarecimento do assumoto, sendo

por fim assentada, as Iwscs da repre-
èentação, que será enviada na próxima

1 semana ao Conselho Municipal.

Uma apprei.ei.sao de seda e
sasimira a bordo do

"Remlirant"

FUMAR , 
"

Charutos "OUVIDOR"
E' SABER GOZAR.

DE PORTUGAL

liatcno

que
e

O official aduaneiro Annibal Espe-
redião Lima, de serviço a bordo do
vaior inglez "Rcmbrant", que se acha -., .
atracado no armazém 16 do Cáes. des ceu o cargo de muiistro da Jlarinlia
confiando de um indivíduo que, liou

J.isboa, 4 — ('A. II.) — Partem
amanhã para a França 53 operários,
que vão trabalhar nas ifaibricas de
munições.

Lisboa, 4 — (A. H.) — 'Por decre-
to de 'hoje íoi reformado o contra-
almirante Xavier de Britto, que excr

com saldo, já se vê, a favor da compa-
nhia Caramba quo dispõe dc recursos
secnicos c artísticos, sem duvida, muito
superiores aos da sua .predecessora.

A opereta, como tivemos ensejo dc
escrever, ha mezes, .basca-se 110 enlace
de um conde eslroina, com uma prin-
ceza que 'tem na sua respeitável prn-
genitora uma dama vinda ao .mundo
unicamente .para sjunbolizar o ucc plus
ultra das sogras lyranas.

-Por causa de tuna aventura amorosa
oceorrida ao conde, aventura que ficou
registada numa fita de cinema, desen-
rolam-se lances imprevistos que iprovo-
cam ciúmes, brigas, afastamento dos es-
posos, alé divorcio. Afinal, tudo se ex-

plica satisfatoriamente para actores c
espectadores.

A companhia Scognamiglio Çaranilia
montou a opcrela com o luzimcnto quo
era licito esperar. Graças aos esforços
do maestro Giusti a tarefa musical oi.-
teve da orchestra desempenho que sa
faz credor dos nossos sinceros enco-
mios. _.'¦'; . , ....

No palco não foi menor o interesse
que no publico .(.espertou a opereta.

Stefi CsMlitg incumbiu-se -da Mtzzt, a

pequena funcciona.ria da companhia ci-
neniatograpliica, é victima involuntária
do conde Carlos. -O caracter irrequieto,
buliçoso, rumoroso mesmo, dc mai
diz perfeitamente an temperamcnln exu-
berante da sra. Csillag, que cm .lo-
dos 09 números cantados com espirito,
ora malicioso, ora ingênuo, •colheu larga
messe de applausos, sendo obrigada 11
repetir os couplcls do 2" acto com o
actor Valle. _ .

.Walter Grant caníou o conde Larie
muilo a contento do auditório e com -i
dcspreoccupaçâo ,de quem conhece a
fundo os mininios detalhes da pari:-
tura. ,. ,

A sra. Gary fez a priiiceza Lydia de
accordo cnm os preceitos prptocoltercs
da fidulmiiu do sangue c da arte, e
a sra. Baratclli encarnou a terrível so-
gra Anastácia, provocando franca lula-
ridade com as pérfidas thçorins n»«
insinua á filha.

Ao actor Valle coube o Pips, P"^"*
nagem cômico,, mui coihcdidaiiicnte cs-
bocada. , .

Os coros que preponderam no, «ots
primeiros actos estão bem instruído.- e
ensaiados conlrilmindo ao grandioso t-
feito do final do segundo.

O publico festejou os interpretes co-
roando de apblàüsòs Iodos os numero'
de musica, alguns dos quaes foram b>
sados a .nedido geral.

tem, ás 10 horas da manhã, desembar-
cava daquelle vapor sobráçandq, ura em-
brulho, chamou-o á fala..

,Não tendo o eivado .indivíduo dado
explicações satisfatórias; da proceden-
cia do embrulho que continha seis pe-
ças de seda c cinco de casemira. o of-
ficial F.spcridião apprebcndcu o enibru-
lho nue fez remover para a guarda 1110-
ria da Alfândega. O indivíduo aprove:-
tando-se do momento em que o official
examinava o seu contrabando evadiu-se

O faclo foi levado co conliecimcn-
to do inspector da Alfândega, que, bon-
tem mcsn-.o mandou instaurar o rcstie-
-.:ivo processo.

no gabinete presidido pelo sr. 'Pimeu-
ta de Castro.

Lisboa, 4 — (A H.) — A primeira
divisão, completamente . mobilizada,
terminou os seus exercicios de cam-
panlia c prepara-se para regressar aos
scus quartéis.

(Lisboa, 4 — (A. H.) — O conselho
de rrriánistros, que esta reunido desde
as primeiras horas da noite, estuda,
entre outros assumptos, a redacção
tia proposta <le lei que vae ser apre-
sentada ao Parlamento -resiilameiinin-
do a carreira de navegaç/io pára o

1 Brasil.

Suicidio num trem
Buenos Aires, 4 — (A. H.) •— ***

trem nocturno de Rosário de sa'".'1
Fé. atiando em viagem para esta cr,;---
tal, suicidou-se, disparando um tjro o»
revolver na cabeça, o cx-deputado na-
cional Juan Crtuzeilles.

Na Central de Policia
QUEIXAS E PRISÕES

A* Inspeciona de Segurança .PtuVr*
ca, queixou-se o sr. Henrique Fischcr,
caixa da casa Ornstcin >t Comp., í-.nn.''-
que está estabelecida- á rua dc
Pedro n. o, de '|uc foi furtado etn....
1 :oooS. que por unia facilidade fica*,
ra sobre 9. balcão.

n
*:'-7**»l'ii-tórí'™
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Mt UV
| UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4IO LIBRAS
j_^*»Tfl__»1ft-*SSSV,»i
j f 1 PRÊMIOS constando oada prêmio da
usepa bolsa de prata contendo

EM OURO
' ou. «trio entreflues ¦ qu.m _p.e.._Ur bilhete» forni-l-o- pela em
VE?D_ 

*m 
nomX^u.M-o.prlmilfOt «I P™mIoi m.lorw d. Lo-

««rí-F-_-r-l do MATAI. d. 1018.
CONDIÇÕES

& micm «nresenlar n» casa Veado a Rua da AssemliKa, 94-SB o coupon
àü«\ iun?õ Mompanhi-- dé XO vales das nossas carteirinlms de ctarros,
!___ir_-2mi trocai um bilhete -ume-ado eu o numero correspondendo
__?_rin«S-a'«'or-WÒ-W-loMi -a Loteria Federal de 23 de Dezembro df
íSin^íi direito a uma -olsa de prata contendo de. libras em ouro.
1916 <yâ(r°i"l,j0/ij,in,it.a para o concurso terminará em 15 de Dezembro d»
1016 \}ti$SuMWi\m«m pelo correio quando acompanhada d.
um iello de 100 reis para o porte.

••" ""¦ Os prêmios esUo em eiposiçlo nas vitrines VEADO
Corte este coupon,

junte-lhe 10 vales

dos cigarros
^NATAlMlB

J UEJMJQí

b troquo por urri bilhete numerado da casa

prietarlo do Grande Circo Pierrt, que
timbidka com exoepcionat «uecesso na
visinhi capital, «lem de tsr no dia
31 dado um «pectàculo,' em benett-

¦cri do Patronato de Menores, que teve
uma aconcorrencla nunca vista, em
Nictheroy, com a presença do prçsi-
dente do Estado e todo o mundo oHi-
oial, acaba dc offerecer, por int-rme-
dio de seu representante o sr. Na-
pulem Paim, 30 entradas, çratuita-
mente, para todas as "tnatinecs , ao
Orphanato Santa lcopoldina, casa de
caridade de Nictheroy. ¦

4|» No dia a8 deste, no Carlos Go-
mes, rcaliia-sc a festa artística da
actriz Tina Coelho. -
<<> .ftaneisea Brazao e l-eonardo de
Souza têm ji quasi concluídos os
dticttos, com que far3o brevemente
nma "tournée", pelo listado do Rio
Grande tio Sul.

I Correio 1
§ da Manhãi
it Achain-so íi venda os ¦°"'g
« lumes: a

Ho Marquez de Fayolle,^

0 DR. HODGSON E 0
ESPIRITISMO

ii

mi
para se habilitar ao GRANDE CONCURSO do

UNI MUNDO DEPURO
E-VE

\\ MIM jj UM. llij MM MU.
IO LIBRAS IITHUIU

llfilOS (. üi
MANIFESTAÇÕES DA FRISA

POLICIAL...
hcltàs tv;-it.i3 onde
pióínr hoje, lior.i.,
iraU.íãç-ío.

de
'ollicr, para
encantadora

Nu numero dos esiiectadorcs <luc se

fnzem notados pela assiduidade com

mio freqüentam as recitas da compa-
nliia do IC.lc.-ti Theatro', de l.isliori, no

Cados tlonies, figura o major Carlos
liei», da Ilrigrida Policial, assistente
do clieíe de policia. Na primeira (ila
do "poltronas" unia lia iiuc Hie fica
reservadai d. onde, a'iás, s. s. assiste
n fuirccão, apiilaiide o tjue urai» llie
agrada, ilivcrtiiido-se, ,(lest'artc, duram
tc as potiqiiissinias lioras que lhe 60.
iram do cstnfnnte serviço policial.

Algunias vezes, porém, o sr. major
cedo ri uni •.iniiito o seu logar distineto,
transferindo-se para a frisa da policia,
o que não é regular porque, alem do
supplente, só é pcrtnittiila a perraa-
neiiiia no referido local ao chefe de

(policia, aos delegados auxiliares e do
districto. A circular qne isto determi-
na não cogita do assistente militar do
chefe, cargo do pequenino destaque
até a ascenção do sr. Carlos Reis.
Agora, entretanto, fala-se mais no as-
FÍstentc que uo próprio chefe dc po-
licia e delegados auxiliares, cada um
de per si, ou, mesmo, todos reunidos.

Náo obstante, não estaríamos aqui
a estragar este espnço precioso da
noasa cühjSo, se »m motivo ímporian-
te nos não forçiísse a proceder assim.

Tudo o major assistente para a fri-
sa policial, é claro que fica investido
dns íuneções do cargo que oec.upa, sem
» qual nclln não poderia penetrar.
Nr,o sç comprehende, -portanto, que
s. s. .lê applausos a "artistas, toiiian-
do parte activa nas manifestações da
.platéa, .-oino ainda ante-liontcm suece-
deu na fcsla do actor pirlos I.eul.

Sc fosse um s.ipp.enic 'ji.é praticas-
S'- Feu.clhahte abuso, ora tlemissüo ua
¦certa. Vamos ver o que vae succctler
oo major Carlos lícis.

-- Talvez seja promovitlo a tenente*
coronel;..

iS. fi fi

PRIMEIRAS

Ko Uecrc-ó, teremos lioje dois es-
pifctaculos.

O ila .arde ií om beneficio da Cit-
xa Escolar Ur. Falrio da. Luz, su-
l.imlo á scena a tntcr«j»uiul}.s:ma eo-
liícilia — "I_i;n«.Ia fnücciotidriã"'. 

' 
,

Nas si-í-sõcs da noite, teremos tn.its
d ti na rc[)roieiitai,'5c3 ila peca sacra—r
"¦Mnrlyr ..Io Oilvario". tão.bem pos-
ta cm scpua pela. uoin.utihtà Alcxah-
dre Azevedo';

9
Falim. Miris, , a extraordinária

iransformista que tão justamente
lem srido sagrada pelo nosso |,uu'.i-.
co,-está a ilcspodir-sc do Rio.

A iiiiiavcl artista realiíara hoje
tini espectaculo á tarde e outro á
noite, com programmas os mais sur-
prchcndcntcs.

9
"O 31" é, inncRavclmcnte, uma

peca que lem brado-, iP.nrina.
I.cvada oqui ha nnnos, ir.?.. 110 Re-

puliliea, um suceesso excepcional.
Dada,'ÕRori em '«reprise", vae sc_-

guindo carreira triumplial iiienlica a
primitiva.

Hoje, lomol-a ainda cm scena, no
Carloa flomesi de dia e á nniie. O
Carlos Comes vae se ver hoje, nas
tres sessões, procurado jior uin pu-
blico tniineriiso, que o enchera cm
tod-.is suas dependências;

Ü«
O S. Tose tem lido nc-tes iilti-

mos dias, unia concorrência desusada.
E' cfiie a peca ali em sçena, prc-

sentemeiitc, n revista — ¦ A redea
íoltn" vae agradando ou i-lie:n.

Hoje, mulo 11.1 "maiiivc,!,:, como a
noite — "A' icJca solta".

Dnratit'. os annos' etn nu- a t>cr*°-
nificacão que sc apresentava com, o
nome dc "Pliinuit" continuou a oricu-
tar a voz 00 curso lio transe, depois
do desenvolvimento da "nscrinta auto-
matica" as p.or}onifica's(_ti, orienlanuo
respectivamente a mão n a voí. mos-
liaram uma completa independência
mire si'. ••:

O ccntldo do ouvido para a con-
seiencia que dirigi a mão, parece ser
a própria mão. c o coi-.siiltante. para
ser coinorehcndiilo, deve (alar a ossa
mio. "Uu não tenho a prcteiicSo dir.
o dr. Hodgson. de estar cm eslado -le

Vcir explicacóos satisfa.lnrias dos pio-
cessos que descrevo.". ,

Os pensamentos que emanam ria
personificação que orienta a iiião, tçiir
dem a-.wr escriptos n uma ila» dim-
culdadcj parece ser impedir a cscnpia
de manifestar nen.ainentos não :lc,'i-
nados ao consultante. -.¦.'¦,..'¦_- „

Outros "coniniumcaitís inn.rTt"''
dão.sc freqüentemente como presníl^s,
c ar "consciência da mão"."s Wiita
com a-pião./'como sé,'iles sn adiai-
sem muito pcrlc_j_jri') ella escuta os
roiistiltiiiiles; nirfeséiilando pr.ra isso a
piiluia da mão de maneira a coit'1't-
_ir dc ordinário, a regiãr, da ar-
tictilação entre"'o dedo mínimo o a
palma nara a lini-a do consultante.

Os diversos" coininunicantes conser.
vam a não cm posição ligeiramente
diffcreiiic. A«jsscriptii,, nas molliores-
itianifcstiujões, c susceptível, as_veM3,
dc conter .iliservacôcs mio nao srio
drnliiiadas a ser cscriiitss. palavras 'U-
riüldns <•'" apparcncra por um...com-
niiink-anlc iudírcclo" á nersomliçaçao
da ni.íò por esla .1 uni "coniriiuiiican-

tc." indirecto" ou. finalmente, por um
i "cóiíiniiiurc.ínte imlirccto" a uin outro.

Km casos ainiln seiores. cm que q
pr.dcr ile iiiliilij.ão parece ter iiu.tst
por completo dcéptiancKlo,' os penra-.
mentos incidentes do "cpmniniiicantc 1
directo" parecem 

':r.eprodtulilos sol)
fôrma de fragmentos iiicohçrentro,
misturadís ás tentativas; oue elle íaz
liara responder ás nerRUiiins do con-
sultaiitc, c. de alguma maneira, a tre-
clios de conversações entre clichê ou-
tros "coiuiuiinicantcs indircctns •

1'liiiuiit, uor exemplo, pretende, ter
feito muito mal a si mesmo i-iuquaiito
.1 mão foi cm|irei;.i!a cm escrever,
por ter dc afastar diversas outras per-
i_nif.eai.iica cuia sc obitinavam cm
ijücrcr fc communicar.

As iuterru[iç5cí, entretanto, eram
mui freqüentes até n advento do gru-
po iissociado com "W. Stainton Mo-
ící", c a i/.-atica da sua fiscaluacJq.

Qüaesquer que icnham s'do por ou-
lra"í vias seus cffeitos, piirccç-me que
um des resutados dessa mudança [oi
desbravar o caminho; tornal-o mesmo
sujeito ás interrupíõcs, diimnn.i.r o
numero dos elementos, anparcnl_cmcnte
eslranlios, que nrcdominaraiu Ião pro-
fundamente nas rriniciras sessões.

Us novos "fiscaes" presumem ter o
desejo e o poder de impedir as m-
tclligenc:a, "inferiores" dó quem er-
ks falam ¦ como "de espíritos Injados.
á terra", de servirem-sc. da "luz, e, |
i verdade quo ai perturbaçõc;! , cai ,:
questão desapparcceraiu quasi por
completo. - •

A exclusão de itrllueiicias que mu-
dam continuamente, — « , que, por
outro lado, podem conseguir quo _se
não ohtenliani resultados bem salisia-
clorios, — i uma coi.M desejável ;
pódc-se siipi'o!-o. a julgar pc os -me-
thodoa que consideramos' melhores .na
úxpcrini«!àtaç2o tvlcpothica ordinária.

So tomarmos cm consideração o es-
tado de espirito do Agente- o do Per-
ei";ctite, damor-no Percipicnte n pos-
sibilidriüe dc receber iinprçísõ! I de
um objecto antes de arrastal-o jireci.
piládumciite pãr.i um oulrò i nos te-
mos considerações pelo que pode sçr
o estado cxtrcinament! sensitiva da
sua faeiildada tolcpathica, qualquer
que dia possa ser,.c quer cllri rçsida
ou não na sua consciência suliliminal.

Do mesmo modo, se encontrássemos
¦um Agente c mn Percipicnte, ambos
particularmente bons, .pensaríamos que
ícria prudente co'local*os nas niclho-
res condições possíveis, cm ¦ uma lon-
Ra serie de experiência^ afim dé obr
ter melhorei resultados, e, varia"nilo
as condições," determinar,, se fôr pos-* eivei, quaes são" os limites da com-
inunicação telcpalhica nifida. c'r, qiiilés
as causas que lhe são mais favoráveis.
— OSCAB n'AR0ONX__.

Rio de Janeiro jj
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Por fJérard

n 0 Tamanco encarnado
\\ Por llftnry Jíiirgcr

_ I Um casamento na
. época do terror,

Tor Mlrcoonrt

tAlARO,
5tf Don Jnclntíio O. Vicon

DUAS ORPHÂS,
Por Mictto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Trívost

1 UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por More Mnrlo

AMOR VENDADO,
Por Salvador Fnriua-

Odio irreconclliavel,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na
vida militar,

Por Alfredo do Vlgny

Memórias de duas 1
jovens casadas, |
Por H. de Pal/ao 

|

UM CASO ESCURO, |

- A maior importadora de films em todo o Brasil - A única empresa que mantém duas linhas
diversas de films - A representante exclusiva das múltiplas marcas da maior fabrica do mundo
-A que tem sempre em locação films em serie de valor e de grande suceesso - A que fornece os
maiores e melhore» programmas - A que tem elementos para offerecer aos srs. exhibidores as

maiores vantagens possíveis
¦ ',•¦,;....)•:..¦- 

.. í- ¦-

Esta Agéncia} além dos dois programmas de linha, que como de costume fornece a sua fre-
guezia, apresentará amanhã no CINEMA ODEON um film EXTRA da lavra do autor da VER-
DADE _SU'A, o que eqüivale a dizer que se trata de um trabalho impeccavel sob todos os
pontos de vista,

mm
_£

!
I...

v'|

Tor H. do Palzaefor n. uu ."«miu tj

MysteriosdaVillaRosa|
-Por «... E. .V. Manson JJ

POR UM ALFINETE, p
Por J. T. do Saint-GermàlnS

MULHER DE MARMOREÍ
ti

Por Carlos M. Ocantos g

I 0 CORREIO DE HÃO |
;|. Por Mure Mario f,

I Abbadessa de Gastro,p
h Por Stcndhal (Henrique g

Cinemas
* * *

No Carlos Oomcs, foi liontcm rc-
Jiri sentada com grande exito, :i re-
visi.i porliiijiiczá "O 31"T uno o nosso
.piilJic» liinto anrci.i. Kr» liiipossibi-
JiJ.uic ile ilahu.s lioje noliela detallía-
-!n *! \ prcmiérc «lc boje, o f(tie fürc-
n:o5 ariümliá, limitamo-iios a esse l'c-
il-it-.-.o registro. .

llujc, re|icte-se "O 31", inlcrpicta-
tln ;i contento geral pela conipatiliia
»to liden THcatvo. de Lisboa, não sú
na "matinée'1, como no espectaculo da
noite.

CARTAZ DO DIA
Theatros

. CARLOS ÓOMES — "O .11" (re-
viítn^. A'i n il-, 7 ,i!.i c 9 3I4.

PAl-ACM-TIlllATRH — ",'lnm-
¦l>,.,i'">' Club" (.opercla). .Vs j i'-'

1 ..IX — 1'atima -Miris (Ir.-ins-
íormlsmo e vafiejailc.). A's 3 r|: c
' 

RÍ5C.1Í-I.ÍÕ — "J.liiiía fi.r.ccioiiari.i"
«fçoincilin'). A's _* ii.*. "M.irtyr dò
Calvário'1 (peça sacra). A

9 .VI.
UI-:i't-l'.I.lC.V — ".Amor

ra" (óiiercta). A's 2 i!->.
fina .lei ciiiemntORrnfo"
¦\'s 3 il.i. 'A* rede:, sòltà

. ?.'S :,U e 11

arlvr
.'s 7 .1

dc masca-" l.a signo-
(opercla).

A's -•
Cre-

Cinemas
\>"-i7i?T\o

Irns (ilraina); "M
"MulluT ilos^ o-.i*

..Jufallias üe Jcrícú''
(ilr.iraa)';

AVííXlüíX — "A cnsã assombrada;
(ilwtíiáV,

ÇIN'1-'. l'A,r.AlS — «Alem ila vida...
¦AIcu d.i uioríí." (drama).

!l.-t_.\r. — ?Guerra wo jbgò" (dra*
Jtia)i 

* Paixão ilonilnante" (draini);U roulw ile mn leslamcnto"
IK1S — "Cruel

ü/. • — _-r.icl egoísmo" (tira
O,forçado m.i" (drama); "Um

h0,^;?;77^d\^^: . .

(drama');
tou-

VsV.iv \-':Ytl' Vlnuna'*
»• • * "" ''Sutimersiveis brnsHcí-ros (,!,, „atllr.,!): «,\ Uwimtr dns so'-nlios (dran-,::); "He

Bifdiali- J'Anil-:' - "!.y,,„cr
pes c mãos'' (CO-

(drama).•ncrisia

RECLAMOS
Theatros"

" O elcaar.te salão da Companliia -. Ci-
iièindtogrnphici Brasileira uroporç.iqna
hoje aos seus "lialiilués" uni pro-

erauinia qirc ii mn ''"canto ç, unia ue-
lieia. Será ixlubiilo um film nacio-
nal. vcrilai.eiramciito émoçiónaiitc, re-
prc^cnlando as evoluções dou -hulmicr-
siveis brasileiros, tralrallin , mudo c
pèiríeito, nue muito aeradara. A esse
film se stKiiirão o romance aç amor
— "A mulher dos sonhos hell.ssi-
ma o a,".ipiica fim, e a ''Ha de novo
.Clero qui) cònstitiie uma cxtr.iorilu
naria novidade — "De néa e mãos ,
em i|uc somente airaarcceni os pes e
as mãos dos artistas une trabalham.

Os [rcauc-iitádores do luxuoso cinc-
ma Patlie vão hoje vibrar de intensa
cmbçâo ante n majcslosp oroprannna
que ali sc cxliibe, iNelle sorri apre-
sentada uma obra allamcntc seusacio-
nal da i-'ox-l;ilm. IntiliiliV.se cila -—
"llypoerisia" c con-tiuu um profundo
estudo soeioloKico. feito 110 decorrer
de seis actos dc analyse , profunda.
fi.se iii-JBistriil trabalho será mterçrç-.
lado Ipsli festejada actriz Viriiima
1'earsou. o creadora das •'.Lhaniinas -de
amor".

Nos "chies" salões do Çlnc-Piitol-,
serão ao.-es.eiiladas duas celebridades,
no «rau-iioso proirrainina que ali cor-
re hoje São esses artistas Diana
K.iremic que se tem feito - applaiuttr
pelo seu iirl.ilegiádo talento e pela sua
requintada ....llieiie... e o elegante e
disiiucto -dor Albórto Canpo/.zi. As
diias notáveis fiKuris arti.sicas far-sç-
ão applaudir. deste vez. imcrprcUindo-
os principaes papeis _o estupendo film
_ "Alcin da vida... Alem da mor-
tc .." romaiicci de violenta paixão
amorosa, em sele norlcnlosos actos.

O -\ven-ila, o confortável cinema ua
avenida Uio Branco, ufferece hoje ao
publico otte frctiiienla os seus saloçs o

ravilhaso filin "A casa assombra-
ila" ou "O íai.itar.tua do castelo
extraordinária , crcac.io da fabrica lo-
rona-Mouih «liln-o Pçln D'Luxo Film,
cnipolirántc drama euios lances admi-
ravçisré in-pròvlslos muito devem caio-
cionar os csp-ctadniM.

«1 , .
O popular Ideal organizou para '10)c

um I lORriiuuila >juc fará mu sticccsso
eM1 ao produzido pela. "Kadiot-le-

crVidri-i" e pelo "Mvstcrio de Nova"<?.!." 
Détilre os films que ali se

e.hibcm. destaca-se o olectrizantc ro-
niaiíce noücial litn.ertcnii.O: ua nova se-
rio Calo dc 0-.iro-"l,uerra ao .jogo.
cm seis extensas oartes du eiusod.os
_! mais csloniearlores seguindo-se-
Ib.: "O roubo dc um testamento ,
"Paixão doiiiinalitc". drama de scena.-.
de alta emotividade.

St
O conceituado cinema Ins. sempre

empenhado em oí>r«:cr aos seus
•¦1,'diitués" os filma mais cxtraonlina-
rios reuniu para as cxhibreocs tlc
hoje. es nuc sc seguem: Cruel-<cm-
ama" empolgaiite diaina ua UniM.r-
,.il. ein t.é_ vigorosos actos. no uai
figura como prbtagoilista o app ai d do
artista Rollcaux. o heroe da. ,^12-
lha quebrada"; 

"O forcado 103 . dra-
ma dc i.veiituías cm ires oartcí,
«Um roubo Inexplicável';, drama de

mysterío. de scenas as mais emoeio-
iiauics. em tros parles.

._¦

Um íurprclicndciiie nroaramnia e
o de hoje no conceituado cinema
Americano. 

' 
estabelecido lio anstocra-

tiro bairro dei Copacabana. l'.sla_ elle
ntsini co-.stiluido: "A vida naixao e
morte de Jesus Chr.sto". arrçb.ntador
film facro: "Senhores juradosl . cm-
polirantc drama.

"0 Criador Paulista"
Acha-se impresso o nitnicro 10,

correspondente ao iiicz de outubro,
desta 

" 
exeellente revista illiislrãilã,

.dedicada á pecuária e industrias
eonncxas, e pulilicada sob os aus-
picios da secretaria da Agricultura
do Kslado dc S. Paulo.

Guia Pan-Âinericano
d8 Turismo

Recebemos 11111 volume <la pri-
,ni.s:,fii .edição do Cifíii Pnn-Aincri
cano de Turismo, volume .primo-
roso, muito liem illustrado c íarto
de informações completas sobre o
assuniplo a que se dedicam e que
é organizado graças á competência
do sr. Ií. M. Grace, director de
viagens internacionaes, A edição
consta de 371 paginas de texto,
com gravuras niuilo nítidas.

.PREÇOS AVUI.SOS — Nníi
í Capital: Volumes 1>rocliã-|?
ídos, 2$; cncadcnindoB cm?s

;i| porcaltna, 3$i com enen-íí
Hdcrnaçüo do amador (es
ápoclnl), 4$000.
•| No Interior: Volumes^:
|broclwdos, SÇ500; enca-j
gdornados em percallna.í
US$500; com ciicaderiiiição*s
ílão amador (especial) *°
ij 49500.

|| Tiistrucçõcs para nssl-
Çtgnatnvíis vide nnmdros
^anteriores. Vcndeni-so col-,»
ftlecções a preços reduzidos 5

!l__*__S-8---S----_-_S---iSií*SS!»8-S-5S;8S^

Exportação da Repu-
blica Argentina

Biiciim Aires; 4 — (A. A.) —

Segundo os dados estatísticos que
acabam de ser -publicados, a ex-

portação da Republica Argentina,
nos nove primeiros mezes do cor-

rente anno, foi de ..67.776- '<>. Pc"
sos, ouro, e a importação, de ...

1fi3.574.1S1 pesos, ouro. Compara-
dos esses dado3 com os de 19:2,

verifica-se um augineulo na expor-

tação de 2.967.60? e «-""il clim!'

nuição na importação de 
I4-74...70--

Entraram 1.837.970 toneladas He

carg.-.s pelos vapores aqui chegados,
ou sejam 96S.502 toneladas menos

que ps entradas em 19M C m;ila

4S.669, que as entradas cm 1913.

Grande baile no Muni-
cipal de S. Paulo

S. Paulo, 4 — (A. A.) — Res-
liza-se lioje, ás 22 horas, no Thea-
tio Municipal, o grande baile pro-
movido cm beneficio da «tlaícrni-
dade dc S. Paulo.

ALFÂNDEGA

Uma data histórica
Buenos Aires. 4 — (AV,A., -»

As escolas desla capital ja micra:
ram os picparalivòs para comute-
morar com grandes festas o cen-
tenario da passagem da Cordilheira-
dos Andes, pelo exercito libertador
organizado pelo general San Mar-
lin. Essas testas terão Jogar a 2u
de Janeiro do anno próximo.

AIDEALW9

ii.

"Ohhmpayfi
nos de

i-' e original óperetad —'iub", 
cuja "premicre"

 liontcm a coinuanUin Vilale,esr.i constiuumlo uni do< maiores sue-
cessos da temporada, da afinada e
querida "tr.iuiic".

irontcm, n nova pcs-a ol.teve o mes-mo estupcnitlo snecesso qiíe conse-
fimii

K

enilu
noite

lioje.

-. iiww iiftirninrií'.
f€in obtcml. — "Cl

UCCCRSO
m primeira rèpre_èn.a',„_-
não resta «l'-.:vida. novas

2 upplnuso.'. s_iu couta, c
os, eni "matinée" c á

exito que
liampogné Cíu'j".

Dois epectaculns deliciosos e at-Wtfnlcs oirerece hoje .ir.3 seus "lia-
tlhií- a companhia Caramba-Scò'^

A' tr.rx.r, dar-nos-._ a opplatriidatomp-.r.lna o "Amor de matcara",
•ot>Io em scena, a noite, "1™ sisno-
jma dei c_!_matOKra(;,".

1 tm» H t., ttx o yjbliM duns

O conceituado cinema., estabelecido
ten Copacabana, organizou nara lioje
um surpreheudcnte oroRranun._ que
está constituído por dois sensaclonaes
fiiius une tãoi ".Mellicr dos outros .
emocionante drama em 4 actos. por
Franccscá «Jcrtini c Jvnnlio Ohione. e
-Muralha. <le ("•cricó". empolgante

trebalho da Kox-Filiii. em 6 actos.
.: * *

Varias

O inspector baixou a «eg„.._e
portaria:"O'inspector recommenda aos
srs. empregados incumbidos das
conferências que, sempre que lhes
forem distribuídos despachos em
que haja sido notada divergência
com a factura consular, deverão,
verificada que seja a exactldão
das declarações do despacho, com-
municar a esta inspcctoria,; afim
de se fazer a devida reclificação
das alludidas factiiras."

— Um um requerimento de Ale-
xandre Pereira da Fonseca, peiiin-
do para ser nomeado despachante
geral, foi exarado o seguinte des-
pacho:"O inspector, tendo em vista a
ordem da Directoria do Gabinete,
n. 649, de ::S de julho do anno
passado, reformando a dc n. 307,
de 30 de abril anterior, que linij-
tou á firma Octavio Lima & C.
a responsabilidade dos direitos em
dobro dc barricas de cimento, des-
paebadas sob nome da Cantara
Municipal de Sabará, 

"excluiu 
por

conseguinte a responsabilidade dos
outros a >iue se .'cfcie o despacho
de seu antecessor de 20 dc no-
vembro de 1914, exarado^ no re-
spectivo processo, e que a conse-
quencia dessa cilada ordem n. 649
importa a restituição de Alcxan-
dre Pereira da Eonseca ao logar
de despachante geral que então
exercia, resolve, deferindo o re-
queriniento do mesmo, que seja em
seu favor expedido novo titulo de
despachante geial, 

''- 
apresentando,

previamente, fiador idôneo."

í.ca!i.ra-se lioje
mna=Iico Portuguez

no Club Gy-
festival orga-

nizado pelo actor Antônio Sampaio, em

homenagem ao Centro beneficente
Bernardino Machado, com um esolen-

dido programava. Pelo valor desse fes-

tiva! podesc esperar, por um resul-

tado de grande «rtito.
? O jr. Jttn Pl.rrr, director pro-

A BOKR.VCHA

O seu movimento na praça
de Belém

Belém, ¦ i\ A 1 — Está pu-
blicada a estatística do niovimen-
to geral da borracha, nesta praça,
durante o mez de outubro findo.

Entraram 2.200 toneladas de
borracha e saíram 1.714, ficando
um atock dc 1.058 toneladas.

O vapor "Atauhualpa", levou
daqui .oara a America do Norte,
cerca de 26S toneladas de borra-
cha c 139 de madeiras e outros
gêneros.

O vapor "Manco" 'esperado lio-
je da Europa, traz 1.200 tonela-
das de carga para esla capital.

Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉ'
Teleph. 5I-2Í, Central

Uma conferência sobre
os heróes francezes

Buenos Aires, 4 — (A. A.) —
Hoie, á norte, o , jornalista sr.
Soíza Reilly, que lia pouco regres.
sou da Europa, onde visitou as
linhas de frente dos exércitos fran-
cez e italiano, realizará tuna con-
ferencia sobre "Us heroes da fren-
te franceza". ,

Homsnagem a um
poeta

S. Paulo, 4 — (A. A.) — Sob
a iniciativa do sr. João. Siavale^c-
com o conctiriio da Sociedade de
Letras Alvares de «Azevedo, ama-
nhã, ás 10 horas, uni grupo de ra-
pazes irá ao Cemitério da Conso-
lação depositar uma coroa no tu-
mulo do saudoso n-ceta Ricardo
Gonçalves. O prestito formar-se-íi
em frente da Escola Normal, na
praça da Republica.

a roxTK soimu o
PAU AXA1UXEMA
Curityba, 4 (A. A.) — Segue

hoje para o norte do Estado a co-
mitiva paranaeuse que vae assistir
á inauguração da ponte sobre o rin
Paranapaneina, ligando este Esta-
do ao de S. Paulo.

A comitiva compõe-se dos srs.
dr. João Moreira Garcez, director
da repartição de Obras e Viação
do Estado; desembargador Vieira
Cavalcanti, coronel Romário Mar-
tins; coronel Philinto Braga e tê-
nente Júlio Xavier.

Os exercícios da força
publica de S. Paulo

... Paulo, 4 — A. A.) — Come-
çaram hoje, no Prado da Moóca, os
exercícios da Força Publica do Es-
tado, preparatórios da grande pa-
rada militar que, como nos annos
anteiiores, se realizará no dia l«
de novembro, cm coiumenioração
ao annivcrsario da prociumação da
Republica Brasileira.

Os exercieios tiveram inicio ás 7
horas da manhã, tendo neües to-
mado parte cerca de 2.000 ho-
menji

Onda estão meus
Eis o titulo do romance psychologico em que o grande escriptor Luiz Weber estuda desen-

volvidamente este thema que tanto tem preoecupado as sociedades de todas as nações:

PODE A MULHER EVITAR A MATERNIDADE ?
Esta lição de moral, que, graças á cinematographia será amplamente divulgada a todas as ca-

madas sociaes, talvez seja ferida pela critica malévola, o que nao será de espantar, pois se até a
sublimidade do CREDO tem sido attingida pela critica Irreverente dos atheus.

A E» um trabalho de valor e que fará época*
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Perdoar-te ? 2NTin_ioi3-.i
Os maiores trabalhos da cinematographia têm sido editados pela UNIVERSAL

a vi-Pn i.ct_nrin ff.ra do Drotrramnia o íl!m acitnu annunciado, pedimos ao3 srs. exhibidores nuc quizerem exhibil-o em seus cine-
;^s^|pÉ§ÍÍ||&feg desta ASencia' afiin de combinarcm a locaga0 d0 rcferid0 íÍlm'
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HOJE - DOMINGO, 5 - HOJE
» ESPECTACULOS 3

Ultima Matinês ás 3 horas
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ESPELHO QUEBR.-PO-PAUIS C0NCERT
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1- e -' sessões ás 8 e 9 3i4
IrrevogavelmenM ns ultimas recitas da oporota

VIUVA ALEGRE
e da Schérzò cômico .

ESPELHO QUEBRADO
Scgunila-feira: Conceito Kmilia FriiSsiimsi.

Turça-fclia, "-Festival FÁTIMA MIRIS com
programma sensacbnal.
Proxinfam_.it,: Estréa da companhia
M 1031) ADlrXlNA-AÜHA ABRANCHES

C3 _'

S2

«ip.•~_s.

o'
__-'
v _j

ClNEiyiA ÍRIS
Empresa J. Cruz Júnior

HOJE JUiajla Carioca ns, 49_a 51
HOJE- Em matinée frsoirda -

Ultimo dia «leste programin.»
I.OI.TjEAUX vao appnpccpr hojo em iiltinins sessões

— Quem ainda não apreciou o seu trabalho?

CRUEL ENIGMA
Drama sensacional cm 3 parle;, da fabrica Universal

ROLLEAUX, o nosso qucri.lo artvs.a, a p par eco-nos em toda a
pujança de seus músculos ile uco, caindo como martcllcs nas lu-

tos tremendas —~ IV esUipeiuio.

O FORÇADO m 103
Bello dmnn dc AQUILA-F1I-MS 3 partes.

Romance dc vingança dc uni iraido que castit-a o infame traidor.
Como extra nn matinée :

Quem nuizer ler sempre as ul-
timas novidades é só na casa Draz
Lauria, agenle geral da ATLAN-
TIDA.
;8, RUA GONÇALVES DIAS,?8

Entre Ouvidor e Rosário
1—» m .—

LUSÍADAS

:-:ãI

BÜ-Hyfl
seHilla

l»-l.f

Massa de Tomate-- tTí
a da Companhia Manufactora de
Conservas Alimentícias.

Cinoma-TJieatro S. José Empre|0V_?Õchoal
Companhia Nacional, fundada om 1 do Julho de 1011—Di»

rccçuo scenica do actor Eduardo Vieira — Maestro
da orchestra, Jos. Nunes

HOJE - S <Ie Novembro dc 1016 - I-OJIQ
A'8 21.3 - GRANDIOSA MATINÉE - A's 2 U3A' noite-A's 7, 8 üj-i e 10 1[.-Trcs sessfles

a. RBDEA SOLTA

tW^
DBA

Os espectaculos começam pela exlilhicao de íllms cinc-
matographico3. Em ensaios: ü.V CA' O Pff... M lü.l

VTSH ROUBO INEXPLICÁVEL
Romance de mysterro da fabrica RAUMOXT — 3 partes — Quemroubou? Eis que o innocentc vae pagar, quando tudo se reveía...

AMANHA _ Ã bella c insinuam. MARIA JACOBINI. no
admirável trabalho — A CORSÁRIA e o lindo drama da fabrira"Universal" _ VONTADE DE AÇO. («M 1053)

JARDIM ZOOLÓGICO
Aberto diariamente

E_xtr___orairL»ria:B-"ovicl»-3_e i
RbéaS AlOerieanaS (Avestruzes)

com filhotes nascidos no dia 26 de
Outubro de 1916!

HOJE
 de Musica

A's 3 li_5 horas da tarde
Grande sessão de gymnastica. Trabalhos em tri-

plice barra polo celebre Roberto Pauto jo e| .loura
Willj'i-iu; acrobacia pelos irmãos Pcry; paradas dt.
mãos por Avelino; exercícios de força pelos hercu-
les Penteado; scenas cômicas pelos clowns Vlcto-
riuo, Carlos e totiy Chicharro.

AVISO—A creança até 10 annos portadora deste annun-
cio entrara grátis no Jardim Zoológico- M IO.:..

HOJE Domingo, 5 de novefobro
Festa dedicada ás creanças — Banda

CS
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FOLHETIM DO "COltREIO DA MAXILv" 18r

Pobre homem! dizia elle... estou certo dc que é irtnocente. O co*
trario é impossível. Como é que parece culpado? Porque as primeiras pro-i
vás são contra elle. Deplorando esta prisão, não se pódc cm todo o casrf
etaisurar o sr. Laugier por tcl-o prendido.

Quando chegou á casa, Márcellina interrogou-o iiwmcdiatameiUe.
Que lia .de novo? Como vae o sr. 'Beaufort? Já descobriram o assas*

sino.
Novidade ha cffcctivanionte, minha mãe. O sr. 'Beaufort vae perfui'

lamente. A ferida não tem a menor gravidade, como disse, mas...
Que mais, -meu filho? í
Minha mãe, o sr. Beaufort recommenJiou-me que nada lhe òcè_li_'ss_i

Não sei porque me fez tal recommenúação, e de resto pouco importa. ÇuiÜ-i
pre-me obedecer-lhe. lAcharaimrsc graves indicios reunidos contra elle _
Beaufort não pôde fornecer as desejáveis explicações. Ficou embaraçado/
depois o acaso, um acaso extraordinário, andou niquillo.,.

Acaba... Que queres dizer? Não compreliendo..,,
O sr. Beaufort foi presoI

Márcellina olhou para o filho com espanto. Parecia não compreliendef»
í, dilatava enormemente os olhos.

Preso? Por que?Accusado de assassinar o sr. Valognes.
Márcellina soltou ama gargalhada.¦— Ora, adeus! Estás de certo zombando de niitni!

- Juro-lhe que digo a verdade.-.- — Ah! dizes a verdade? Conta-me então os pormenores... isso interes,'
ía-me. »

Gerardo pol-a ao facto de tudo. Márcellina não o interrompeu.
Quando o filho concluiu: --

Dc maneira que o teu. relatório me_jco-legal ajudou _ formar convi*
«ção de queo sr. Beaufort era criminoso?

Infelizmente.
Nada tens que tc censurar . eu não itò censuro*. I? mu acaso, com*

stás per<

. ,..,.,-,,.J,

¦7%S

¦"**

tu dizias ainda agora. I. nada mais. Dize-me apenas «ma coisa: c^
feitaniente convencido da sua innocencia, não é verdade?Oh! minha mãel ainda o duvida?

_ — Não. Pois bem, é preciso salval-o, « o teu dever, visto que Conirt.
emste para o aceusar.

Salval-o! 'E como? •
_— Não sei. Procuraremos juntos. O sr. Beaufort accusado como a*

íasituo!... Que imsão! E' preciso salval-o, meu filho, ouves? Ali! se tu
toubesses, se tu soubesses!...

Se soubesse? O que?
-Mais tarde, talvez em breve, saberás tudo. Entretanto, estima o" sr„Beaufort com toda a tua alma. Respeita-o conío se toda a tua vida o ti"'vesseSiconhecido. Merece a tua estima e o teu respeito. Nunca o esqueça»,*meu Gerardo. .'.,•-:
Que quer dizer, minha riiáe, e por que faz essas reticências? A se*

nhora não conhecia Beaufort. Recusava recebel-o quando eu insistia para.nnie lne abrisse a riosuá porta, afim de que encontrass. eni nossa casa um»
íaniiiia. Donde provém hoje... ,

Mais tarde, tem paciência, mais taíde saberás tudo! /¦¦No dja seguinte, Geraisla lu flo.vi visita a D-_t___--_-_*

. '' â
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Kio, 5 de novembro de :W<.
laSSEMBLÊAS CONVOCADAS;

Caixa Geral dai Familia. dia B, «V
" cSmpanhl» de Seguro* Brasil, dia
B 8, ís " horas.
CONCORRÊNCIAS

ANNUNOIADAB
Estrãd-. de Ferro Central do Brasil,

Mira o fornecimento d» objectos de es-
«eriptorio, exoediente e typographia,
dia 6, ao meio.dút. „ - , .

Deposito do Material Sanitário. «o
Exercito, para o fornecimento ae tttu
¦os de expediente, adventlclos material
unitário de pai e euerrg, dj> - ciruqM
dentaria e de veterinária, dia* o, ao
moio-dia.

D-pos!'o ío Material Sanitário <Jo
Exercito, para o fornecimento de artt-
gos de <scripturaç_). instrumentos ei-
rurgicos e outros, dia 6. ao meio.-ola.

Directoria Geral dos Correios, para
Ds serviços do conducção de .malas e
de collectas da corresnoudencia nesta
Capital, dia 6. ás 3 horas. .,

Estradí de Ferro Central do Brasil,
para' o fornecimento de matorlao» oi-
jrersos, dia 7, ao raeio-dla.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
Dará fornecimento de utensílios e ar-
tigos diít-rsos, dia 8. ao meio-dia.

Conselho de Compras da Marinha,
para o fornecimento do carne verde,
de vacci, «dia 8 ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
0üra o fornecimento de ferro e outros

• Bietacs de fundição, dia 9. ao meio-
íia.

Conselho de Compras da Marinha,
para o fornecimento de dietaj, fazen*
ida, calçado) s perneiras, dia 9, ao
meio-dia. „..„,.

Estrada de Ferro Central do Brasil,,
para o fornecimento de ferramentas
t ferragens, dia ío. ao moio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de tintas, óleos,
drogas e artigos semelhantes, dia 11,
¦o ineio-cia. _ . . _ „

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de lima», para-
íusos e pontas Pariz, dia 13. ao meio-

Estrada de Ferro Central do.Brasil,
para o fornecimento de tnatenaes de
conslrttcção c artigos «emclhanies, dia
J4."ao meio-dia.

•Rcpariição de Águas e Obras Tu-
Hicas, nara o foruecinieuto dc mate-
_iaes, objectos de escriptorio expedi-
«nte. lorragons o artigos diversos, dia
14, ao meio-dia. , „ .,

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o f. rnecimento de materiacs de
lUtiminacao, dectricidaile e automo-
-veis dia iS. 00 meio-dia.

Directoria Geral dos Correios, para
t r-cquisicão de 20.000 malas para
correspondência, dia 20. as 3 horas.

Foram affixidas nas
bancos i

A 90 dia*:Londres. . . » , «ia i|i«f a i*_"l*s
Hamburgo . . . . $750 a Í7SV
Parla. .

A' vista
Londres.
Paris. .'.-'. . ;
Hamburgo . .
Itália . . . .
Portugal. . • «
Nova Vork. .
Montcvidéo • ¦
Hespanha . .
Buenos Aires. 1
Suista. . . .
Vales do café.
Vale» ouro por .

MB. _._
Oi toberanoa foram cotados a

.0*400, ficando com vendedorei
205500 fé compradores a 20*1400.

, ¦¦» .u»

.- i- 1: i*|tí a
. $723 a

• . $755 •
, . _: 1S33 •

. 2J780 a
, .. 4Ç200 a

. 4Í4SO a
, .' $860 a
. i$86a a
¦ $*oj *
. t7« a

Capital 20.000.000 de marco.
Balança em -31 _* outubro de 11916

da SnccuriM no Kio de Janeiro .
BANCO ««GE-fllANICO DA AMÔRICA DO SUL.

ACTIVO
Caixa-. •• •«, •• •• -••'-'•• •• -. r_ g# ,it t% ,,
Letras descontadas •••,,.... .". .
Coutas correntes..
Letras em cobrança.. ,. .... .. ,. ,, ,, „,, ,
Valores depositados. ..:..-
Casa matriz, íiliaes e correspondentes
Diversas contas.. .. .. ......  «,

Caixa de Conversão
FOKIO ft O.

São quem melhor ágio pagam.
— AVENIDA RIO -BRANCO, 49.

LETRAS DO THESOÜRO
As letras papel foram cotadas ao

rebate d« S "l", ficando com com*
pradores, conforme a dala de emissío,
aos extremos dt $ a 7 poi cento e
vendedores de 4 a ti por cento.

PINTO, LOPES & O.
Rna Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de
café.

4.650:7l*t.740
3.451:076*. 6»
7*7--7:347.670
7.408:9Ô9?8l7
7.833:564$495
3.760 ;ô24$5o3

aio :8j3$4i7

34.743 :i*7*?6*a

PASSIVO
Capital declarado dá Caixa filial (3.000.000 de

marcos).. ..  ... ... 3.205 :ooo$ooo
Depósitos e contas correntes com e sem juros .. 8.568:73i$34<5
Credores por letras cm cobrança .. ,, ,. ,. .. 7.408:o6o$8a7
Credores .por valores depositados ,. ,. 7.833:5*>4$4<J5
Casa matriz," iiliaes e corresponde ntes. .. .. .. 6.389:963$865
Diversas contas ,'. -'.336:8o_$o89

34*743 :i*7'6-2

S. E. & O. — Os dircctores, Hcchler. — Pb.

OAí_.*
MOVIMENTO DO MKROADO

Kilos Sacou
Existência em a, de tarde. 387,75aEntradas em 3:E. F Central . .
E. P. leopoldlna.
Cabotagem. . , .
Barra a dentro. .

61.560
500,040
40.140
18.180

Total. . . .
Embarnucs 0111 3:E. Unidos. . . •

Europa ....
Rio da Prta. . .
Cabotagem ....

11,832

309-584
3.210
8.000
1.700

680 «3.599

Existência cm 3. de tarde. 38.1.985
Entraram desde o dia : de ju lio

até homem. 1.101.^4 fnccaJ, e em-
barraram, cm eguàl periodo 866,199
ditas.

Hontçm. esto mercado aorin cllmo,
com poucos lotes expostos á venda e
alguma procura, tendo sido cffcctua-
das de manha, transacções de 1.605
saccas, aa preço de 0S400, a arroba,
pulo tyno 7. 

ALGODÃO
Entradas em 3: 1.440 fardos.-Saidas no mesmo dia: 1.816 ditos.
Existência em 4. de tarde: 5.7»7fardos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Sertões  27S000 a J9$ooo
Primeiras sortes . .. 25^000 a s?5ooo

BOLSA
Hontem, a Bolsa «funcclonsu des-

animada, ficando af apólices geraes,
ss do C. de fi. de 'Ferro, ai do C.
.do Thesoüro, as da -. da Baixada,
as Municipaes, as Popular.es, as aeções
do Banco da 'Brasil, as do Comnier*
ciai, as das Terras, as das Docas da
Bahia, mantidas; as das «Minas São
Jeronymo, t da Rede Mineira e as
obrigações das Docas dc Santas, sus*
te0tedM' 

VENDAS
Apólices:

Geraes de 300$, 1, a.

Ditas de 1:000$, 8, 1, t,
1, 2, 3, 5* 10 20 a. .

Ditai idem, 4, a. . . 
'•<./?

C. de E. de Ferro. 1, 4. a
C. do Tliesouro de 20of,

*« s.,a
Dita) idem, 1, 1, a, . .
Ditai do 500$, 1, a. . .
Ditai de 1:000$, 1, I, 4,
.i,li '*

¦Municipaes de 1914, P°«°t,
3. 24. a. ...... .

Ditai idem, 2, rs. a. • •
Ei de Minas Geraes de

1:000$, 40, a. . • • •
Dit.11 idem, 2, a. ... •

Companhias :
Loterias N. do Brasil,

300, 
Centros Pastoris, 50, a. .
Minas S.* Jeronymo, 200,.

200, 50, 200,-B. V. . •
Rede Sul Mineira, 20,..

100, Q. . ¦ . . • # •
Debeutures :

yo$ooo Dorai da Santos, 10, a.

830^000
3j5$o»
805)000

770$ooo
78o$^-.o
780^000

So3*ooo

i87$500
i38$ooo

8bd?ooo
S05J000

12$250
23$00O

-27$500'

32$0O0

20C?000

CÃES DO PORTO
Relaçüo doi vaporci e embarca çiics (jue se achavam atracados

Cies "do Porto (no trecho entregue, á Compaunie du Fort) ao
4 de novembro do 1916, ís 10 horas da manhã. _

no
dia

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
BAIw-NOEÍE EM 3- DE OUTUBRO DE 1916

Adivo '.
lAccionislas: entradas a realizarAcçõcs em caução
-Agentes no Brasil c na Europa

Carteira:
iTilulos descontados , _ . . -r
PBffeitos a receber ......
Contas correntes garantidas . -.
[Valores caucionados .....«Valores depositados .....
Diversas contas -.- .
Caixa: cm moeda corrente . .

: Passivo
Capital ...... t t ... •
•l'"iiiulo de reserva  .
Deposito da Directoria .... •

Dcpositantes:
por c|c com e sem Juros .
idein dc aviso .......
idem de prazo-flxo,. . . .
por Letras a Prêmio . . .

Depósitos Judiciaes . . . . . ¦•¦
Dcpositantes de Títulos e Valore,
ffitulos por Conta de Terceiros .
Diversas contas ........ 1

1$ :goo$ooo
80 :o-o$ooo

5.741 :S58«9a

14.753:S35?S_4
i.9io:oji$9S3 16.663:577$8o7

8*831.577$*56
26.924:805^33
37.951:676$2S3
6.079:6o6$867

14.649:8oo$573

Ji3.938:Soa$48o

5.000 :ooo$ooo
356:68j$7*o

i'o :ooo?ooo

j4.oio:62o$438 .
4-yo3.27J?6-.

509:ii4$99o
S.233 743Í499

«Kio de Janeiro, 4 de nortmliro de 1916.
\João Ribeiro de Oliveira c Sousa, .

Presidente

J.I.UNI0E9 DB CRED0KEÍ|,
Fallencia dc João da Silva Cuima-

rães, dia 10 i 1 hora,
Fallencia dc José Bittencourt de

Souza, dia 13, 4 -hora.
Credores do Mcircllcs e Tcrcira,'dia 16, ás 3 horas. „„Fallencia de t. Soares 1'ilRiielras,'«lia sj, á 1 :|2 hora.

37.C76:7S-»*fSS»

49 !227$*30
64.876:4811*486
4.447 :J5"Í*435
1.45* :oo5f059

'ii3.93-:ó°2$48o

M. Moraes e Castro,
Contador interino.

ASM-zSU

EMBARCAÇÃO

CLASSS NAÇÃO

OÜSCSVAÇUlsS

earvi* I L- .• • •
a Chatas....iNacionaes
a |Vapor ISttcco.a IChatas....JNacionaes

3—« (Chatas
4-85".
6-7

7'S
Pat.9

P. S|ag.'9
P. ta
V. to

10
10

P. 11n
15

16—S
17-8
18—7

T. Maui

Chatas...
Chatas.. -
Vapor...
Chatas.. -

Chatas.
Chatas.
Vapor..
Vapor..
Vapor..
Pontáo..
Vapor..

Vopor...
Vapor...
Vapor,..
Vapor...

:í

(Nacionaes

[Nacionaes

Nacionaes
Americano
Nacionaes .

[Nacionaes

Nacionaes

Nacional .
«Nacional •
Nacional .
Nacional •

Francez ..

Inglez ..
Francez ,
Nacional
Nacional

I Diversas"Bjornefjord"..
Diversas........

Diversas
Diversas...
Diversas....."Pathfinder''....
Diversas

Diversas
Diversas
"Arassuahy".
"Urano"
"CnrangoV.
"Estrella"...,

"Am. Villarcídc"Joyeuse"
"Rembrandt"
".Angõ*
•¦Minas Geraes ..
"Ilio dc Janeiro'

"Vago.

Vago.
Ree. carvão.
Dcfc. de carvão.
C|c. do "!'. Christo-

plicrscn".
C. do " IJrina".
c. do "De.fland".
c. do "Kromborg"

J)esc. dc- oleo.
C|c. do "Hig. Prin-

ce".
Dcsc. d« gen. da

tabeliã II.
«Exp. do mansanez.
C|c. do V. vapores
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem..

| Cabotagem.
ICábotagem.'Vago.

depois de seu balanço reabriu
com grande sortimento

de todos os artigos que se com-
põe uma casa de modas

Zecidos os njais chies) taffeias e todas
as qualidades de sedas que

AU PETIT MARCHE' vende ao
alcance de iodas as bolsas

36 padrões çrépoa com flores corte 9$000
VoJlfftès de padrões e copes as mais exquisttas

aue se possa imaginai*, corte a ll$40t),
12$800, l«$200.;e 14$00Q

Marauísette bordada a seda corte 27$200 e
%M 

' 9: 3IS^0Q
Tecido FEROIjA de todas as cores novh

dade, corte 27% ooo
Deposito de mo rins e cretonnes -JUorinsaíl%5oo

Í3$8oo, 15$9oo, ie%7oo< 17$4oo e 19§7oo

Cretonnes para lençóes a 1S800, SS200,
2S400, SS700,8S900 e 3S200

NO

BIO DE .M*íBn.f_
ra. ¦_8£HOi-««a-.KA.«no1' de ío cojítos
lend» fallecMo cm Klathoroy, Estado .o Rio de Js.

nelro. em M de agosto fle 1»1«._, o nosso consocio sr.
JÒ.E» AUOÜSUO ÍMÃS DA «_OS"CA. Imicripto na serie de
10 contos, sob o nnmero tS% commm-ican-os «os srs.

mutuallst»- deslizei-te que so acham na ««to da fll.o.
Sn" _ Im Vruiriwyan» ¦• *T* ° enl P0*361" doB ¦¦<)ssn!,

Ln.uciro?locaoros respectivo, rocH*«* do 7$000, pura
formaíão do novo pecúlio, quo devem sor resgatados den-

tro dTum mez, isto é, até 30 de novembro proxln.o vin.

donro, nos termos do ertabelocldo nos nossos planos, ap.
nrovados pelo Governo Federal.

34* FAIXECIMENTO NA 8E-BÍE DE 20 CONTOS

Tendo fallecldo cm S. José dos Campos, Estado de S.
PnnloTem SO do asosto de 1010, a nossa -onspeia sra.
n MARIA IU9 DOR-» SANT-ANITA, Insci-iptu na série

dê 20 contos, sob o numero 154, communicamos aos srs.

mntualistas desta scr,e qne se «l.an, *%£$£ fcl,O-
nn» A ni a irruenavrana n. 4", • em pouer tios nossos

Süfl^toS^r-ll^tlyos^cIboV 
do 14*000. ,.«,,i

fôrnS do novo pecúlio, que devem ser resgatados deu-

t.õ dTum mc_, isto é, «té 30 de novembro próximo vi...

douro! nos termos do estabelecido nos nossos planos, ap.

nrovados pelo Governo Federal.
27* F-LLEOIMEJi-O NA SE'RIE DE 30 CONTOS

Tendo fallecldo cm Santos, Estado de, 8. Paulo, cm
_n de aisosto de 1010, o nosso consocio sr. JOSE' JOaO

|a__- Tscripto na série de 30 contos, sob numero ...

io07.^ot_Sunicamos aos srs. mutnali-ta- desta serie que
sVacmmTa sede da "GLOBO", & rui* uruguayana n.

47 e cm poder dos nossos banqueiros locaes, os respec i-

vos recibos de 20*000,-para formação do novo pti-ulio.
oue «levem scr resgatados dentro de um mez, isto

âo de novembro próximo vindouro, nos termos do e*t.

Rec. couros ..

I
Trans. ile passngs.

IPetrt JVtarclie

lt,!
ano devem scr resgatados dentro de um mez,

30 do novembro próximo vindouro, nos term
belceldo nos nossos planos, approvados pelo Governo le

^"r 
FALLECBIENTO NA SE-RIE DE BO CONTOS

Tendo fallecldo em Santoos, Estado de 8. IJuto, '™

nn de aeosto de 1010, o nosso consocio sr. DB. JUi\ 
\-

RO bISvEIRA RIBEniO, inseripto na série de 50 con-

Z, sob|S 245. con-numicamos aos .srs. mntualls.
ín« rt-sta sério que so acham na sedo da GLOUU , u

íu» Urutttiayana n. 47, o em poder dos nossos banqueiros
íZesT respectivos recibos ue 30S000, para . lormaçao
íl^ nôVo nccX, que devem ser resgatados dentro de um

mez isto 
"«té 

30 de novembro próximo vindouro,

nos -termos do esbabeleeido nos nossos planos, appiova-

dos pelo Governo Federal. .
Bio de -anc.ro, 31 de outubro de M**^^^

CAMBIO
. 'Ainda liontem esto mercada alinu
istavel, com saques a ia i|» «
ua. .Ijj d. o collocação para o papel
jrarticiilnr a 13 7)3- c ia i|4 d.

l'"-.ico donois de iniciados os _tra*
trallioi o mercado tornou-sa ainda

«mais estável, vigoraiid» para os saques
a taxa geral de i2_«J|3*,d* * 1'ara a
compra das letras de cobertura a dc
U' il-l «!¦ , ,.

Durante o dia o mercado firmou-se
sendo feito o fornecimento de cam-
liiaes a ia sba e ia 3l"5 d. e nçtiin-
Bicão do papel particular a 12 i|1 «
lia ühia d.

O Ilanco do Brasil conservou para
cs vales ouro a taxa de 11 ,«5|>*» a.

O mercado fechou cm posição esta*
Vel, com saques a u 5|3«a e .......
«ia ,t|i6 d. e diiwnro para as letras
kle coticrtnra o ia i|4 e ia Sl3a d.

6.
7.8.
9.

A' tarde, foram rciüüados negócios
dc cerca Ue s.ooo saccas __,ria» ba-
ses de «1*100. fa-liando o mercado" em
posição firme. __ ¦ ¦•¦-:'.:

A Bolsa dc Nova York abriu com
10 a ii tontos de alta. jj;

1'or Juiidialiy w**aram 47.S"»
s«icca9* -»o—

; , , l)S700'e 9S800
, ., o$.ioo o o$4oo
, , ijSuoo c oi 100

, , . 8*700 c 8$8oo
SANTOS

Tini 3:
Entradas! 51.0C7 saccas.
Desde i": 5.3.17.638 saccas.
Mídia: —
Saldas: 57.504 saccas.
Kitistcncia: 2.s.vi.tiao saccas.
Preço por 10 kilos: 5$5oo.
Posição do mercado: calmo.

ASSUCAK
líntradas cm 3: "3;?8J st-cí0,,1.,„
Saidas no mesmo «liai ....GS d"»'*
Kxistencia cm 4. de tartlci 242.04»

S*ICC03- „
Posição do mercado: firme.

COTACOUS
Branco crystal. . . fsSa a «00
Crystal amarello. . . |49«- » |a™Mascavo Í3ít«* n í-t00
iti-anco, 3" sorte . . f-8. " 

f50»Mascavo *.Vn n %™

OPFEBTAS
füiitf. Comp.

83S$ooo 830Í000
9 |8$ooo 9i«i$ooo'810Í000 803Í000

808Í000 8nj$ooo
—> 8oo$ooo

820$0DO * —
SootOOO —
8l?ooa 79*000

Atelhet
Geraes ria 1:000?.
O. do Porto . . .
C. de %. de Ferro
C. do Thesoüro .
S. da Baixada . .
Provisórias. ...
Judiciarias ....
E. do Rio (4 ¦•Io)
E. do Kio. de 500$,
nom -,--.-¦

Dito do M. Geraes 810*000 8oo$ooo
Ditas do E. Santo — 695*000
iMunictp. de 1906. —• 193Ç000
Ditas nom. .'. . .
Ditas àe i.i4,port.
Ditas, nom. . . .
Dito de 1904 • *
Ditas de ism.P1!".
Ditas dc Bello Uo.

46o$oo« —

I97?ooo i95$ooo
330J000 3'5?ooô

_- a^tooo

JtATi.VXClvTli

Banco Allemão Transatlântico
(DEUTSCHE UEBER9EEISCHE BANK)

Capital realizado - «Marco* ÍÔ^SvSÂ!
v""'!"3 "c _TrFlt.üif,^3-KÍo- m /Axiãito; iw^mw

'1-Itlü-n DTÍ mili
(Inclushi a A-<""^ -lt Petropolis)

ACTI O
«Caixa ,..,.. •
HíiUprestimoi, contai coffêiuw <i üa.ras- . . - •> •
T.ctrni descontadas
Caixa matrií, filiaci e eorrcjpon.lt-ntcs
Valores c letrai em caução •
Valores cm deposito

r

ll.cirai a cobrar.
¦Diversa) contas.

Capital declarado. . .
'Contas correntes com
•Dcpositoi a prazo- . • .
U.'aixa matriz, filiacs e
ITindòssántes de cobrança. ,
(Depositiintcs de valores e
Divcrsai contas

PASSIVO
e sem juros. . .

correspondemos, .
letras. . . . • • • •

• S. E. ou O.
/Interino.

Morgcnthalci, contador ; l. Letvin,

5.827M07$6ao 
'

6.314:2715139
1.663:935*050

io.o6si639*Sii6
2.921 :oooSo3*)
8.o55:593$6o4

I3.464:347$7.to
2.956:o83$9S8

5i.«:6S:o29$946

3.ooo:ooo$oof.
«io.oo6:938Í.t64

5.504:0455299
4.2III9-I4Í8SS

13.464:347*730
io.976:593-!693
.|.io.|:i6o$oo5

5i.26S:o29<*9.|í
dircclor gerente

monto,
flfmc?*:

Commercial • ,
Brasil. ....
l.avoura.( • • •
Commercio* • *
Nacional. • * •
Mercantil . . .

C. 1» íí-siiioíi
Brasil t
Minerva. . . , •
Garantia. ....
Inte-ridade. . . .

listradas de herra:
M. S. Jeronymo .
Noroeste
Goyaz. .....
Rede Mineira. . .
Norte do Brasil. .

C. de Tecido":
Brasil Industrial .
Ei Industrial. . .
S. Feüx
AUiança* .....
Corcovado. . . .
Petropo.ilana. . .
S. P. de Alcântara
Carioca. . . • •
America 1-abrll. .
Magcense ....
Cof. Industrial. .
Mnaf. fhimiutnse
Cometa
Tijuca

C. Diversas:
Docas da Bahia. .
D. de Santos, nom.
Ditas ao port. . .
Loterias
X. c Carruagens .
Centros Pastoris. .
Melh. do Maranhão
T. e Colonização .
Mere. Municipal .
Melh. na Brasil. .
Cervejaria Brahma.

Debeutures:
Dooas dc Santos •
.America Fabril . .
Urasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
Mcrc. Municipal. .
Prog. Industrial .
.Antarctica Paulista
Tecidos AUiança .
S. P. de Alcântara
R. U S. Pauli. .
Tecidos Mageensc.
llom Pastor. . . .

:88$ooo

I53$ooo

188S000
187Ç500

I48ÇOOO

i3o$ooo

146*000

i6.*r>o
200^000
I40$ooo
IJOJOOO
i;5$ooo

2I2$000 20j?000

35$ooo
-' — ¦ 2115000
_ 3IO$ooo

5&fooo

Tijuca ....
N. Costeira.. .
Tecidos Botafogo

-90$ooo
200$000 — '"

go$ooo —

27?500
30$oo«*
_S$5"oo
33*000
i4?ooo

I"?0$000
6o$ooo

27$00*0
2«J$000

,*í_$ooo
I2$0OO

I90SOOO
165*000
4Íi$Q00

i;5$ooo
140^000

I-.OÇOOO
_;o-$uo

i40$ooo
3&o$ooo

I."0$000
50$ooo
l"_0$UOO
10O$00O

22$000

460J000
460S000

I2$000
62JÓ00 56$oon

24$000 22?0OO

30S000

SjÇooo

23$ooo

I2$75"

75500
4«J$000
7$ooo

66$ooo
90$00o
I.|0$000

— *_(i6$ooo

2oo$ooo igs$ooo
200S000

CHKONICA I)K"ATiGUKS
MERCADOS

FEIJÃO'
Mercado Bastante firme, para todas

09 qualidades, cotando-sc o preto «le
13S a 16 . e 09 do cores diversas, dc
12S c 24$, por sacco.

ARROZ
Mercado estável, com tendência a

melhorar, vigorando as bases de 3"?
a 35Í Dará o «lace; de 28$ a 30$.

para o especial; dc 24$ a 26* para o
bom, o dc 21$ a 22$. para o regular,
por saco.

FARINHA D. MANDIOCA
Mercado estável, para todas as

finalidades, vigorando os preços tle,
15Í800 a 165. para a especial! de
145800 a 15$. para ,. fina c de 13$
a i3?íoo. para a peneirada, por
sacco.

MANTEIGA
Mercado firmo cotando-sc as espe-

ciaes de .1$ a 3$aoo c as rcguTtrrcs,
de 2$6oo a 2$8oo. nor kilo.

CAlíNli Dli PORCO
McrciJo firme e com escassez dc

genoro, vigorando para a mineira ús
nreços de i?4oo c 1S500 c-para a de
Laguna, os de i$ioo c i$200. por
kilo.

BANHA
Mercado firme citando _é as la-

tas «de 2 kilos aos nreços de i$.|2o o
15500. c as de 20 kilos aos dc i?-'6o
a 15500, por kilo.

TOUCINHO
Mercado firme, coiando-se o espe-

ciai de i$ioo a iSaoo. c o bom <tc
1$ a i$050, por kilo.

VINHO
Md cado estável. uRorando os pre-

ços dc 305 a .15$. nor quinto.
BATATAS

Mcrcv.Io firme, cot.indo-sc as espe-
ciaes do 440 a '80 icis e as regula-
res dc 3S0 a 400 r«ÍÍ9 uor kilo.

Cli BOI, A3
Mcicado estávól vicorando as bases

dc 45200 a 4$*oo. nor restea.
A[,t''.\l-'A

Mercido um pouco mais frouxo,
colando a nacional de 330 a 340
réis. e a estrangeira, de 320 a 330
réis, por kilo,

MILHO
Mercado muito fiunc, contado o

vrnnollio de i)5 a 9'5oo. e o branco,
dc 7$Soo a 8$. por sacco.

encontra-se de tudo e para
todos

0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm>mm

fabricas de roupas brancas e de colletes
para senhoras

•rri 1 1 AU PETIT MARCHE'
OTJ"V

ESQUINA DA RUA DA QUITANDA

«jijfooo

200^000

195?ooo
200$000
Soíooo
l50$ooo
i93?uoo

io.-$ooo
1Q_$000
I95SÒ6Ò
i8o?ooo
I92$00.0

no$ooo
iSo$ooo

«____'il

1S_ O RRÀ-iEJO ])K JAX..10X — JÜLTIS MAltY

'M-

Kste estava tl.orniindo quando o doutor entrou. Accordott logo. Sentia-
"pc m«--l!ior. Estava mesmo quasi alegre.

—- llom dia, doutor, dii-se elle. O senhor «não sc tinlia enganado. A lc-
jridá não vale nada. Foi apenas um «susto.

Não cante victoria, senhor, antes tle tempo, e so.rch-do nada dc im-
Credencias. Uma recaída seria perigosa, c o senhor continua muito «fraco.

Fraco, sim, concordo. Qui/t levantar-mc c.não pude.
Gerardo tomou-lhe o puls.o. Tinha pouca fchre.
O medico lançou ein «redor uni olhar distraído.
De repente estremeceu.

Já não se via no canto do quarto a roupa manchada de lar.ia c»l- '¦«ir-fus,

|jue li estava na véspera. _
Quem arrumou o seu quarto? perguntou elle com indtffcrença.
Foi o João, o creado dc lícaiifort.
O senhor teve frio?
Por que?

. — Porque mandou accender o fogão.
Daguerre fez um gesto de cohtrariedádc.

I. verdade! Hontem á noite estava um lanto fcliril... Tinha cala-
Jrios... e pedi a João que acccnd.essc o fogão... Isso fez-me bem.

O medico approxiinoti-se do fogão.
Altento c calado examinava as cinzas.

O qtte é que cai-á procurando ahi? perguntou Daguerre inquieto.
Gerardo não .cspori-Jcu logo. Tornára-sc extremamente pallklo.
lira tão ¦profunda a sua còmimoção <itte, mesmo se quizesse, não pode-

Hia falar. . '
Quando recuperou o sangue-frio, dis'se: ¦
¦— O sénhof commetteu uma imprudência. - - 
«— Qual foi?

Disse-lhe que não fizesse o iricnor movimento.
Roa liem, olindcii-lliè.»

—- Tinha reeoiiimen.lado sobretudo que não se levantasíé.
E não me levantei.
Nes'?? *ssò, onde está a roupa que se achara honte.11 cm monte nfc

(tiuelle.i.mtò?
Ora essa! O creado arrumou-a, para pôr um pouco de ordem nesta

«quarto.
Ah! «foi elle? E onde a poz?
Interessa-o saber isso?

«— 'Muito.
E posso saber a razão desse singular interesse?
Algum dia o saberá, com certeza.
limão vou dizer-lhe .1 verdade... O senhor adivinliott: levantei-'íne... commctti essa imprudência e, como deante da minha janèlla entre-

iaberta uni pabre pedia-me asmola... dei-lhe a roupa a que o .cnhor sc
.tefere.
\ — E nada mais?

Que ouer «saber mais?
Desejo saber a verdade, «r. Daguerre, porque o que o senhor acabe

le dizer é mentira.
« — O senhor alitts» da tnirJta fraqueza, para me insultar. E' pouco hoi*
«IMO... E* o-bardial

MAIllTIJIAS
VAPORlí. ÜSriCKADOS

Kova York. "Minas Ocracs" . .
liowlcoa c e«-'c5., "Ma.tc''. . . .
Amsterdam e eses., ÍFrisja". .. .
Nora Vjrk c eses.. "Califórnia".
Nova YorI; c eses., "Verdi". ..
Uio da Prata "Luiziana". . . .
Portos do norte, "Pará", • • •
Tortos flo norte, t'Í,Í;iuhv1*; • #
Inglaterra o eses,, "Grita". . .
IiitU-iterri c eses. "Demcrara". .
Kio da Praia. "Panma". ....
Portos do norte, "llalii.i". . . .
Nova YorI;, e eses., "Rctnbranl"
Portos «do norte, "A. 'Jaccguay".
líio da Prata, "Carolina". . .
ltio du Prata. "Prina"
Portos do sul, "Khv Barbosa". .
líio da Prata. "Vasari". . . .
Calláo o eses. "Ortesa". . . .

-VArORfiS A SAIR
S. Fidclix e eses., "Carangola"
Nova York c eses., "Rio de Ja-

neiro" . . . . . ,. .•;. . .
Maceió c eses., "Cnpivary", . ,
Recife c eses., "Itaptiby". . . .
Uio dn Prata, Ilorborema". . .
Ponoj do snL "llatmca". , . .
Portos di sul "Itanoan". . . .
Jiio da Prata, "Jlaltc". ."•„.'¦".

Aracaju', e eses. "Itaituba". .
Bahia e Recife "íris"
K-lolas e eses.. "Itapaçy" . ¦ .
ltio da Prata, "Prisia" . . .
Uvcrpool e eses. "Strabo" . .
Natal e e««c«., "Itapenta". . . .
Uio daPrala "Vcrdi"
Portos do noíto, "Maranhão" . .
Rio tia Prata "Luiziana'' , . .
Cabedello c eses.. ".Mossoró" ¦ .
Recite e eses.. "Javarv" . . .
Ca-avellas e eses., "Arassuaiiy"

Purios do sul, "itanuca" . . .
Montcvidéo e eses «'Satcllitc", .
Calláo e cies "Grita"
IiiKlaierra_ e eses., "Demerara", .
Montcvidéo e eses., "Sino". . .
?,intos, "Minas Geraes?; . . .
«Santos, "Minas Geraes". ....
Kio da Praia, "Pampa"
Uio da Prata, "Garonna", . . .
Mncáo e eses., "Piauhy". . . .
Amarração e e.cs. "Camvary". .
Portos di norte. "Pará". . . .

Nova York c oscs "Rembrant"
Bordéos e eses., "Garonna". . .
Inglaterra c eses., "!->'.-;."¦¦ . .
i-Marscliia c- eses., "Pampa". . .

Iversas noticias do Mi-
nistpria da Guerra

O comriiancliinie da 4" região; foi
autorizado a reduzir a ttm stibal-
terno e 26 praças o contingenjo
destacado na Victoria, no listado
do Espirito Santo.

Foi mandado servir atWiao a
2" região, por 3 mezes, o coronel
José Joaquim do Rego Barros.

Foi posto á disposi«;ão do
presidente do Estado «de Sv Paulo
para servir ein uma commisso«o de
engenharia, o 2° tenente Walde-
miro Pereira da Cunha.

Foi dispensado de adjunto da
nula de francez do curso geral do
Collegio de Barbaccna o i" te-
nente medico Ur. João Gambelta
Perissc.

«**_¦¦11-B l»«.I

OS TERREXOS 1)0 
'CÃES

DO PORTO

O leilão de amanhã, na
Alfândega

Nos armazéns ifi, 17 e 18 do
Cáes do Porto haverá, amanhã, ao
meio-dia, leilão de mercadorias
caídas em coiiimisso. havendo en-
ire oiitras, obras de borracha, de
lá, de «algodão, de cobre e iniprcs-
sas, tecidos, brinquedos,_ perfuma-
rias, cha-nas de ferro, 'instriinren-
tos i>hya:i.*os, cintos «de !ilgo:|'io«,
cadarço, de algodão, fitas de seda.
livros impressos, oleo de linhaça,
manequins, clinpéos de palha e de
paitamá, apparelhos de cobre, de-
stnfectante e sabonetes mediciuacs.

«.a 1» «i» * m

Por falta <lo licitnntcs não sc
realizou hontem o leilão

Por í.illa.de licitantes não se
realizou hontem o leilão antiuncia-
do de varios lotes de terrenos do
Cacs do Porto.

O director do Patrimônio do
Thcsouro Nacional resolveu trans-
ferir para fins da prqxima' semana
o referido leilão.

Gottas Virtuosas íe0 f0r.£;
Curam hemorrhoitles, males do utero,
ovarios. urina«s c o própria Cystite.

AVISOS
COHRKIO — lista rcpart.sãr expí*

dirá malas pelos sceuintcs paquetes:
llnic:

Itatingt para Santos Paraná, São
Francisco e Rio Grande do Sul, re-
cehendo impressos ate ás 8 horas dn
manhã, cartas para o interior até ás
S 1I2. idem com porte «duplo ate ás 9
lioras.

Iris. oara Bahia e Recife,' receben-
do impresios até ao meio-dia. cartas
nara o interior até ás i _ 11- tia tar-
de idem com porte dtioló até á i c
obiectos para registar até ás it da
manhã,

Itaituba, para, Caho Frio Victoria,
CaravcUns, Ilhéos Bahiat c Aracaju*
recebendo impressos até á i hora da
tarde, cartas para o interior ate á
i iIj. idem com porte duplo flté ás =
e objectos para retirar ate ao meio-
dia.

Uma gratificação v
O ministro «ia Fazenda, em face

do parecer do consultor geral ; da
Republica, deferiu o requerimeiitt,
de DoiiiiiigÒ3 José da Silva Cutiiia.
professor substituto da Escola Po-
lytcclinic.l, pedindo reconsideração
do despacho que lhe negou direito
á gratificação pela substituição de
um cathedratico.

«I a «á ¦» »t—i

CORONEI. ANTÔNIO TKSSOA
Parahyba, 4 (A. A.) — No dia

6 do corrente terão logar as solen-
nes exéquias por intenção do co-
ronel Antônio Pessoa, mandadas
celebrar pelo governo do Estado.

rtECEBElMJTlIA DO DISTRI-
CTO FEDERAL

A renda arrecadada ató
hontem

De 1 do corrente até hontem a
Reccbedoria -o Districto federal
arrecadou a quantia dc réis 
299 :o93$i.lo, tendo arrecadado cm
eguãl periodo do anno passado a
de _.._ :si-?54r

OS IXTKKESSKS DA PRAÇA
DA PARAHYBA

Parahyba, 4 (A. A.) — O co-
ronel Eduardo Fernandes realizou
hontem, 110 salão do Lyceu Parahy-
bano, uma conferência, muito con-
corrida e appiaudida, sobre os in-
teresses côtnmèrciaes desta praça.

O GOVERNADOR DE PER-
NAMBUCO PEDE IX-

FORMAÇÕES A' ASSOCIA-
ÇÀO' C0MMJ3RCIAI.

Recirc, 4 CA. A.' —- O govena-
dor do Estado esteve na Associa-
ção Commercial, pedindo informa-
ções sobre ns laxas dc carga e des-
carga, de capatazia e armazena-
gem, actu.ilnieiite em vigor 110 por-
to daqui, afim de servirem para o
estudo ahi, da questão da explora-
ção dos trechos ji propostos do
cacs do porlo.

Pagamentos que o The-
souro vae efíeotuar

O Tliesouro Nacional cst.i hauiíi-
tado a cffectuar os seguintes paga-
nicníos:

De UHS-IS-IO", a diversos, dc
fornecimentos ao Ministério do In-
terior, no corrente anno;

de 3 :n30$8oo, a Dias Garcia _
C, -de fornecimentos ao Ministério
da Agricultura;

de i.47-$ooo, da folha de diana*.
dos instriictorcs agricólas em maio,
junho e julho do corrente anno;

de 1:6õS$o?4, a José ¦ Marinho
Esplnola, de exercícios findos; e

de 25 :í)úo$, a diversos, dc íornc-
nccimeiitos ao ministério da Guerra,
no corrente anno.

CAPITAL FEDERAL
Resumo dos prêmios do planon. 3(J0 renlisada era 4 novom-

bro do 1916.
PM-.M10S DE 100:0003 A 500JOOO
11961 vend. Minus 100:000*000
«6»

ANTIGAL DO DR. MACHADO Jjie BIO (fe \m\W Citj
E' o melhor remédio, por via

gástrica, para curar a sj/plnns.
Ií' de gosto agradável c não tem
dieta. Vende-se, cm mialtiuer pitar-
macia. _

MEIiLE. MATTOS ;
MANICURE

Tara senhoras c cavalheiros —
Quitanda, 24*
ü:  _h» m *¦ 

FORMIOTDA .IFRINO
O unico exterminador das for-

migas, Mcrino _ Jlauiy, rua do
Ouvidor n. 163.

Diabéticos! |jf
/ j Mja 5-Í1-.9I6

Festeja hoje a sua data nata-
liciu i\ Extna. Sra. D.

Alice da Silva Lima
Por essa íaustosa data fell-

cita-a, autfiirtindo felicidades
perennes

O admlrasor — í
M 963

Para todos a "Einiilsão dc
6cott" de Scott & Bowne é wn
cxctllen*e preparado. "Attesto
que o preparado" denominado"Jimulíão de Scott é um exccllcii-

te, medicamento nos casos de de-
bilidade infantil, nas creanças ra-
chiticas c nos tuberculosos. ."Dr. Antônio N. Coimbra."Recife, Pernambuco".
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.':.S73...

4788 ..
3:<5.I2.,.
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10840..*
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«lllóSi...
36939.
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2:00031100
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DECLARA
.
I.

CAIXA HUMANITÁRIA DOS
PEDREIROS

I:0ii05ll00 Sede social : RUA SENADOR
líOtWÍOOO POMPEU N. 121 — Edificio
1:001.000 próprio.
liOOOgUOO De ordem do sr. presidente,
1:000.-001 convido todos os sócios rjuites des-
l:000í)0 0 ia Caixa, a se reunirem cm assem-

5U jiltW bléa geral extraordinária, ,'is 11 ho-
5005 00 ras da manliS do próximo domiii-
50 SOOO 60, s do eorente, afim dc discuti-
SOO.OdO rem c approvarem a nova Lei
!i00S««Oi) social. — Alfredo Antônio da Sil-
50Jí)i'' 0 va, 1" secretario: (R4-3)
!iO'í-0
BUUJUUO

PP.EMIOS D13 200*000
13191 2:.n72 1S2C3 2ÜÍ58 32393
4032 41318 22G0 4tS3 41791

313Í9 5üt)3 41113 21132 14229
12290

APPllOXIMA.ÕES

LOTERIAS

'¦ **-*ff *í' i|ISt.''*-*3»-'_3b«**

OS PETJGIIIST..S

Para fazer um quebra-
enguiço, o Cardoso

alarmou o quarteirão
todo

Fomos procurados pelo ne-
gociante Lino Antônio Cardoso,
pronrictario do "Café Cardoso",
á rua dos Arcos 04, que nos pede
declarar nada haver dc verdadeiro
na local publicada com o titulo
supra. y.

Houve apenas o seguinte: cm
conimcmoracão ao dia 2, consagra-
do aos mortos, depois do estabcle-
cimento fechado, accendeu elle
duas relas e queimou um pouco
dc incenso, afim de afugentar os
mosquitos e defumar o ambiente.

O alarme a que se refere a no-
ticia foi «dado pelo guarda rondan-
te — por ter visto sair um pouco
de fuma<;a pelas frinclias das por-
tas — e nada mais houve, logo
que foi explicado o facto.

Tambem não compareceu á dele-
gacia.

Assim fica. pois, o mysterio dc-
dtizido ás suas terdadetras propor-
ções.

ESTADO DE S. PAULO
rtcstimodn loteria do S. Paulo

realizada om 3 da novorabio
do 19 Ki.
PKMiOS DE 13:000$ A 500*000
G-Ulfi  15:000.00 >
4i7no..,T. 2:000"(!ii0
63:168 1:00-S0n0
50216 500'0.)
61976 SOQÍtMO
36173 30IM00;)
r-°t;r. ¦, üCüsí.ij.'.
63131 ílOliSOOO
03107 ..0.000
75230 3003000

PRÊMIOS DE 200SOOO
9213 24814 30142 30547 37162

39743 46827 49710 6<-l31 78792
PRÊMIOS DElOn. KIO

110 8291 IS124 22815 25099
30632 32525 35324 35897 3*691
3S317 39001 «41828 47701 54932

57325 7097G 71570
ÁPPROXIMÀÇÕES

C3U3 e 63117  «JOWftÓ
44708 e 41710  200SO0O
53367 e 63369  100J0O0

DEZENAS
63111 a 63120 20S000
44701 a 44710 lOniiW
63301 a Ü337«i 10,000

«'-ENTENAS
63101 n 63203 ÜJJOOO
4«4701 a 44800 4KU0U

Todos os r.uneros terminados
em 6 tem JSOuO

O fiscal do go-.-crno, Dr, Ama-
eonos Pinto,

Oa concesionarios, J. Azove-
do &C.

«A autoridade policial, Dr. /Vau-
cisco Pentes de Recende.

11960
42ó7

1*906

11901
•'i201

17901

11Í1G2 500*000
4269 301-noo

17908 2003000
i"'_ENAS

11961 a 11970 80*0110
42G1 a 4270 60*000

17901 a 1791't 403090
CENTENAS

n 12000 50Í0HO
a 4300 40000
a 18"00 30S00O

Todos os nnmeros terminados
em 61 tom 20*»0D

Todos os rinmeriis terminados
em 1 tôrri lOj exceptuando-se os
terminados em 61.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O dircctor-nssisíente, dr. Anto-
nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente,

O dircctor-prcsidcnte, Alberto
Saraiva do Fonseca.

O escrivão, Firniino dc Canina-
ria.

CONVITE A' PRAÇA
O commercio o o novo orça»

mento municipal
A directoria da Associação Com-

mcrcial do Rio de Janeiro convi-
da, com o máximo empenho, o
commercio desta praça, a trazer,
até o dia í de novembro nroximo
vindouro, á secretaria da Associa*
ção, á rua Primeiro dc Março 66,
as sitggcslüc3 c rcclíiniações que
entenda devam ser com urgência
encaminhadas ao Conselho Muni-
cipal, com referencia aos augnien-
tos de impostos constanies da pro*
posta de orçamento municipal para
1917. — A directoria.

Improvements Co., Ltd.
ESGOTOS DO DISTRICTO

FEDERAL
PROVIDENCIAS A TOMAR
A Inspectoria de Esgotos da

Capital Federal previne aos
moradores desta cidade que, de
conformidade com os contratos
da Companhia City Improve-
ments, e com os regulamentos,
em vigor, ninguém, salvo a re-
ferida Companhia, poderá con-
struir quaesquer obras de esgo-
toe, mesmo as addicionaes ou
extraordinárias sobre as canali-
-ações respectivas, e alterar ou
reconstruir as já existentes, sob
pena de multa e demolição im-
mediata, a expensas do infra*
ctor, das obras clandestinas,
maiormente as que affectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de petições conve-
nientemente selladas, os pro-
prietarios que desejarem quaes
quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel 11.
10, ou no escriptorio da Com-
panhia, á rua de Santa Luzia,
69, e casas de machinas á Praia
da Saudade, em Botafogo; rua
Mello e Souza n. 57, em São
Christovão; rua Amorozo Li-
ma n. 23, Cidade Nova; rua da
Alegria n. 2, Caju', _ escripto-
rio, á rua José Bonifácio nu-
mero 128, em Todos os Santos,
e rua Barcellos, esquina da rua
Marinho, em Copacabana. " "

Quando o pedido fôr feito
para os predios novos ou re-
construcção de antigos, os in
teressados deverão documentar
as suas petições com duas có-
pias da planta e da elevação do
predio, indicando o local par?
os dispositivos sanitários, ap-
provadas pela Prefeitura do
Districto Federal e precisamen-
te authenticadas pela autorida-
de municipal competente e. com
a certidão de numeração ou o
ultimo recibo do imposto pre-
dial,

Sobre desarranjos e obstru-
cções deverá tambem o publico
dirigir-se á mesma Inspectoria.
nos dias úteis, das 11 às 4 ho-
ras da tarde.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
AO DR. T_ P. ZEI-IE

RUA DA URUGUAYANA, «33
SOBRADO

Nesta
Em vista dos resultado» já obti-

dos e comprovados pelas cente-
nas de cartas dc fclicit«ações e rc-
conhecimento qtie vos têm sido di-
rig;„as, seria inteiramente ocioso
elogiar o vosso tratamento das mo-¦cotias nervos-s e de debilidade
sc.rual. Pessoalmente foi-me dado
verificar muitos casos de. perfeita'
c-.ira. ni.rcc de um mediado thera-
peirtico «-pie sobre-excede a quantos
são usados na clinica nicdica.

Os doentes ir.íe tudo exueriincn-
tanrm sem proveito, que ioffrcram
sem c^ierança ou que desespera-
ram tle obter qualquer allivio íi-
quem seienies desta descoberta hu-
mariitariá que lhes restittiirá a
alegria dc viver. Com este trata-
mento a que ainda não se depa-
rou insuecesso, rccnpera-se o vigor
juvenil, não por effcito transitório
e fugaz, mas por verdadeira cura
que se mamem «firme tlur_itle di-
latado tempo.

Louvado seja o vosso nome. il-
lustre professor, mereccis todos os
encomios da parte dos que se in-
quieí.-m pela segurança e fuluro
do nosso paiz, onde se vão verifi-
cando mais e mais freqüentes os
casos de fraqueza viril. O folln;to"Restauração do homem" de dis-
Iribitição Gratuita, contendo expli-
cações, prec-osas c ao alcance de
qualquer, deveria ser lido e relido
e ponderado nas horas de des-
animo e depressão inyenciyel.
Graças ao vosso methodo de trata-
mentoi quanto3 jovens felizes !
Quantos honrens dc edade madura
que «têm recobrado «a alegri-a e fe-

licidade do lar I
Dr. A, Fmmcísco "r. QmvEira.Rio. -3 dc outubro de 1016.

(612 Jl

CAIXA ECOXOSITCA DO RIO
DE JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS)
Tendo de se proceder á venda

cm leilão no dia 8 de novembro
próximo dos penhores constantes
das cautelas do Monte de Soccorro
emittidas em setembro c outubro
do anno findo de 1915 o de nu-
meros 21.039 a 26,221, cujos pra-
zos se acham vencidos c não fo-
ram renovados os respectivos con-
tratos, convido os srs. mutuários
a virem resgatal-05 011 renovar os
seus contratos até ás 17 horas do
dia 5 do mesmo mez próximo cn-
trante.

Rio de Janeiro, i.t de outubro
dc 1916.— O gerente, (a) Horacio
Ribeiro da Silva.

A' PRAÇA
Bclmlro Rodrigues & O..

conimunicíim qno mudaram o
seu escriptorio dn rim 1° dc
Março 11. 69, pura n mesma
run 11. 33, sobrado. (J 6C8)

SOCIEDADE RRASIDEIRA
DR AVI CULTUE A

l\SSEMBI,E'A OERAI-, EXTiRA-
ORDINÁRIA

Dc ordem do sr. presidente são
convidados os sócios da S. 11. A.
a sc reunirem na sí-de, á rua da
Quitanda n. 33, sobrado, quinta-
feira, 9 do corrente, ás 16 horas,
para reforma dos estatutos, ciei-
ção de dircctores e mais assum*
Btos de interesse da sociedade.

Rio de Janeiro, 4 dc novembro
de 1916. — /«lo Ferreira dc Car-
valho, secretario, (J 907

CARTEIRAS PARA CTGAR.
ROS COM PIIOSPHOROS
Tendo o "Correio da Manhã'

de 26 de outubro p.p. publicado
que os illmos. srs. Pnilomeno
Gomes & Filhos, da capital do
Ceará, acabam de obter do «over-110 federal privilegio para um in-
vento -de carteiras para cigarros
com phosphoros, o abaixo assigna-
do previne esses senhores e a
quem possa interessar que tem
egual systema de carteiras de ei-
garros com phosphoros registrado
na Junta Commercial em 1 de
agosto de 1904, sob o numero
4.055, e que pugnará pelos direi-
tos que esse registro lhe conferi.Rua Barão dc Itàpagipc, 42, casa
4. Rio de Janeiro, 5 <le nõvem-i.ro de iai„. — José Vicente Do-
mitigues Ribeiro. , (K ««Si

BEJí.:. LO..:. GANG.:. DO
RIO

Sexta-feira. 10 do corrente
sess.:. eleição para cargos vagos
— II Pinheiro, Secr.:. (RS4<;

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA
DOS EMPREGADOS NO

COMMERCIO
De ordem do sr. presidente con.

vido a todos os srs. Associado"
quites a reunirem-se ein assembléa
geral extraordinária (2" convoca
ção), no dia S do corrente, ás R
horas da noite,, na sede social .1
rua Carioca n. 31, sob., para tra-
tar-sc da leitura, discussão e vota-
ção do «nrojecto da — Reforma doa
Estatutos.

Rio de Ja-nciro, 5 «dc novembro d.i
1916. — O secretario, /, C. dc OU-
veira.

EDITAES
INTEXDENCIA DA GUERRA

COSTURAS
Distribuição de peça» de farda-

mento a manufacturar, ás costurei-
ras .matriculadas sob ns. 1 a 4on,nos dias 6, 8 e 10, até 2 lioras.

Prcvine-sc as senhoras costure'-
ras, que só serão attendidas as dc
números annimciados, assim como n
não comparecimento implica a P"''da_ da distribuição a que têm <«i-
reilo.

Intcndcncia Geral, 4 de noveiii,
bro de 1916.—lipaminondas Cunho,
capitão,

ÃNNUNCIQ
RODA DA FORTUNA

DERAM HONTF.M
Antigo
Moderno ...
Rio
Salteado...
2* piemio
3'
4* ¦
5.

061 Leilo
337 Coelho
019 Gallo

Cavallo
 SGS
 268
 907
 87S

ftgave
A Hora
A Real

arantia

.61
04

506
1 930

V
.._J_a
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é quem dá afortuna mais rapj-
da nas loterias e offerece ma;-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz. Ouvidor 151!
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53,. largo do
Estado de Sâ 89, General Ca-
mara 363, canto dai rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua

de Novembro 50. S. Paulo.15

UO QUADRO*
Resultado de hontem:

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
fjalteado.

Tigre
Macaco
Gobra
Gallo

Variantes
80-47-03-11-

mo, 4-u-oio

7 iiw
302

tüo-._-ll-916

-88
M 1010

M 1038

PARANÁ
lii| O MELHOR TOHICO OAPILLAR

1- Com ó sou uso garante-se paralizar a cal vicie t
2' A caspa desapparece tornando sedoso o cabejlQ
3- Caso contrario, restitue-sc ò dinheiro '

DEPOSITÁRIO í

Rita dos Ourives 70 - Rio de Janeiro <R 799)

Eiuquanto estava cio
tratamento

Depois da cura

Propaganda
067

n!o _.i.-n-!)10. M 1039

Agnüa de Ouro
400<

Í5-W-3—23
nin—4—li—fie

123
1110-4-11-916. M 1005

Caridade
809

Pluminense
1572

9077 .

A minha senhora, Brasilina Braga Cabral çom -5 annos
de edade, durante 5 annos sofírcu dc tuberculose pulaionar,
passando neste espaço de tempo por todos os horrores desta
enfermidade abominável, • considerada incurável, ate pelos pro-
prios médicos, mormente quando o doente ia chegou a um
estado mais adeantado do mal, como deu-se o facto com a nu-
nha senhora. ,.
i\ minha esposa tossia constantemente, expectorani.-. rjuanli.
dades enormes dc um catarrho amarello, como matéria, e os
nccssoj dc tosse eram tão fortes, nue cila perdia, o íolcgo,
ficando quasi asphyxiada. Dc vez em quando cila tinha hemo-
ptyscs forlcs, levando uma dellas tres dias seguidos nos quaes

a doente-deitava sangue ás ao'.fadas pela boca, perdendo nesta occasia"
mais de um litro de sanpic. Todos os dias apparccia-lhe uira

febre alta, nue começava com arrepios dc frio o na madrugada
uma transpirava» abundante obrigava-a a mudar o roupa de
cama. O appetite desapparcccu complclamcntc ficando a docn-
te'com um ftistio de morte, cinmagrccendo rapidamente, quci-
Vando-se de muila fraqueza c de um desanimo medonho. As
noites aiigmcniavam o seu inartyrio, passando ,a «««':-,»»

o tes todas cm claro, scnlada na .cama, devido a grande falta
dc ar que sentia, e cm conseqüência das dores atrozes que so.f-

iria com a los-,e pãifcccu do-luc que o peito todo se lhe abria
*"' 

Kc'....'' longos mezes dc soffrinientos, não lhe faltaram os
socco'rrõs medicos. Tivemos n.ida menos .que 19 médicos .1

cabeceira da doente, na verdade, sen utilidade alguma, .pois
todos estes facultativos limitavam-se a receitar c
que a doente era uni cuso dc tísica, querendo com
ração exrlicár, com» sendo coisa muito natural, 1
dis suas tentativas. Os dois últimos dos 10 médicos que con-

julianas, aqui no-Rio de Janeiro, fcontraram 
a minha se-

nliora já tío mal, que de obraram nada mais pode- fazer .0

não esperar a hora da morte; „„!,„,„ ;„.!..""Foi' 
ncsli época que uma amiga dç minha senhora nsls

comungo, para que ei! chamasse o !'' "•,"(.,„/'., 
,,.„,consultório n rua C.eiieral uaniara 11 ¦ a>,

dai vias respiratórias, que trata ua
um rcípcdio •articuar dcilo, lendo

inilagrosas cm centenas de
embora com. poiv

Cura InfalIIvcrl e absolutamente
certa dos ORGAOS GENITAEB,
qualquer quo aeja o cau-a do
crlfraquecimcnto ou edade, com o

lsu__ici.sorio ElcctricolMa^netico
do Dr. Wilson, Depo.fie.ips —
Jlerino & C.*, ruo do Ouvidor,

.163, Kio. Remettcm-se ca-talogos
deste apparelho. Ropresentaute
cm S, Paulo: Januar:»..Lourciro,
rua 15 dè Novembro n. 7.

mm

Precisa-se de um com pouco ca-
pitai para uma bem montada casai -- J,nl,fn,rtavels
de diversões e variétés no ponto, Alugam-se bons «ifPWgM^
mais central dò Rio, tamber/ven- j quartos, a .^«.^S-'*
de-se 011 aluga-se cm condições fa. cavalheiros fi•««^»« j»£*gS
voraveis. Informa-se ua rua da Al-'5$ooo, 6$ooo c .$000 aianos,_com
fandega n. 209, com o sr. Elias | ou sem pensão
Machado. (S So. água quente" e Iria, iei«cr cr

>__*? iSnrJinne-e todo o conforto,

Bons banheiros,
fria, lelecricidade,

???iTeiephone 5853, Central
VAM2NÇA & C.

Rua Sete dc Setembro 11. 181
Compram t vendem jóias . usa-

das, ouro, prata, .platina e objectos
de arte, cautcltas do Monte do
Soccorro, etc., etc.

Rua 7 de Setembro n. 181
Valença & C.

(R 8.,s

BANCO ROYAL
26 — Travessa de S. Frim-

cisco de Paula — 2G
Uma' das mais acreditadas ogen.

cias de bilhetes da Companhia dc
Loterias Nacionaes, propriedade dc

Victor Parames
onde se renlisíim proin.ifa e

imiiiedlutumcnte os pagainen»
tos dos pronUos.
A FELIZ CASA DA SORTE

Situação ou Fazenda
Compra-se urna, até cem alrmei-

res, com a vantagem de pagar a
prazo, entrando com pequena
quantia, que tenha boa casa, boas
terras e aguadas, próximo de cs-
trada de .erro c da capital o mais
possível. Detalhes minuciosos a
Roque Soares, á rua Umgiiayana
n. 95. (M ***

Gil Rezende de Castro
Precisa-se falar com este sçnlior

na rua Silva Manoel n. So. (J 394

SYPHILIS
Essência depurntlva concen-

trada do caroba miúda
{Formula de Brito)

Approvada e premiada com me-
daüia dc ouro. Cura: «mpiges,
boubas, sarnas, doenças do nariz
e <los ouvido., borbulha», comi-
chões dartliros. ,panno3 eezemas,

cn-sipela, syphilis e rhcumatismo
antigo .e .recente. Preço 2$5"o.

¦Depósitos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 431 Carvalho,
rua i» de Março 10; rua Sete de
Setembro 81 e 99 e á rua da M
sembléa 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva.™» Dr.Ar.st.des
Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

"AFRICANO
Contiiiiírt morando na

n
nu

dcciirar
esta decla-

insüccêssÒ

nu
me Kiscnlohr, com
csp.cialista para mole
tuberculose pnr meio (lc .
conseguido curas vel-dad fciramçntc

I

72—77—0'.>-0(j— Cl
Rio-/,- íl-fll. M 10il

A Cruzeiro
ou

P.io, i-ll-ülò.

A IDEAL
nio-í-

223
Ü-r-ÓiÓ n 9üí

A
490

Amnritítt ;'is C horas
lun, •'_—to—<>:(> M 091

ncísnn tiihcrcHliisis; lriz o que me pediram,  ... .
í fí e raíis , n (lesencargo de iiiiiiha consciência. Qual nao

íÔl a minha'«lípresa ao verificar.,-]- com Ires. dias (I. uso

dos 
'«Ho. 

deste especialista, -unia melhora vcrdadciranicn-
te extraordinária no cs\ado da doçnte. A tosse dumuiiiu, as
dóres uo peito desapareceram, asiiin como -lambem a fala de
or podendo a doente-cn lão dormir Iranquillamcnte, recupt.
ííndo o appetite. A febre, «o fim dc oilo dias, tninb.-m nao
tomou mais <i incommodar c a docnle entrou cm franca con-
valesccnça. Com menos dc dois mezes dc tratamento pelo: pro-
cesso do mencionado especialista, a docnle ficou radi-alineii-
te curada, esta gorda c- corada. parccciulo-nos hoje, tuüu
quanto ella soffrcn ter sida uni máo fonlio. .

,1.' preciso accresccntar, que a minha senhora, denois (lc
curada, deu á luz a uma crc.inc.i sendo csia .ornamentada pela
própria mãe, que com este trabalho não sciiliu abalo nt-ii ai-
leração alguma no. s("i estado e peld contrario, .sla criando
trrr.ã creanw forte, muito gorda e sadia.

Paru melhor documentar a transformação cs-trar.rilin-.rla
deu no cindo physico de minha senhora, denois de sua
ehel' conveniente imitar a esla publicação dos retratos

sendo o primeiro tirado ctimtnntn fila; i-c M|>avn
cnf..|nia c o we-Mido d-.io:s ('c sua c.-ra. (rc:o que si
retratos já falam p»- si (i dcinúiistrani chirãinçnte ao
em que estaii;) precariu a encontrou o medico, quando
çou o tratamento.

Como prova do meu grande reconhecimento, por csia cura
verdadeiramente extraordinária, realizada ua pessoa de minha
esposa; resolvi fazer esta publicação, pedindo a Deus que c.in-
ceda longos annos de vida li lão grande c illustrc clinico, a

quem devo a vida de minha esposa extremada,

que s
cura,
ila mesinaí c;t s

U-itor,
come-

JOÃO FEKREIRA CARRAIj,

Rio dü Janeiro,
Ihciro Zaeltariás u.

4 rtc nòvenihvo
136.

d c i _) 16. —• Rua
CM :

A Garantia Federa
155

Rio- .-11-916 II 990

Americana
RiO-.-ll

647
-1910

GRANDE HOTEL
-- LARGO DA LAPA —.

Casa liara í.iinilias c cavalheiros
de tratamento. Oplimos aposcr.-
tos ricamente mobilados dc novo..
Acccssorcs, vcti.Uiido.es e cpzinlia
dc Ia ordem. ,

End. Telcgr. "GraudhoteP.

,T 955

4 e 606
ORIGINAL DA

fabrica Jloschst
Rua G. Câmara 88-Sobr.

DENTADURAS

BANCO LOTERIGO
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 7G"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR — 130
São ns casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

oí.s-„3ri!.!.cesGo*.*.»oee®»**

li MONOPÓLIO |
1 01 FELICIDADE!
% r.n.IIKTKS BE IiOTERIA* I

Ròiniiltcm-sq bilhetes pu-jl j¦ " interior mediiintc oS 1
do Correio S

ri.AXCISCO & G. «
— Rua Sacliot, — 1-lg
5i5".C.9*.S3f.O".*_*."f«©"íà

As dciitadurás feilas pelo espe-
cinllstii Dr.. Silvlno Mattos,
não têm nenhuma diífercnça das
dos dcnlcs nnturaês. A conrecção
de lacs trabalhos obedece a um
sj-steinii completamente novo,
cujo cffcito í realmente agradável.
Reformam-se, em 24 horas, denia-
duras velhas, ficando perfeitas c
novas. Conccrlâni-se dentaduras,
por mais quebradas que estejam,
em horas, bem como se llics dá
pressão quando .1 não tenham. Os
scu-s preços são os mais razoáveis
possíveis, se.m competência c ao
alcance dc iodos, e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3-RUA
Canto dn ru? dn Cnrioen

IR So.

ATTENÜM
A CASA "TUKUXA" A" RUA

SENADOR EUZEBIO 127
Acha-se cm liquidação forçada para

acabar definilivameiile coiil seu lie-
goeio de Fazendas, Arinatinlio c ron-
pas*feitas, e tudo será vendido sem-
rcsewa de preço a saber : Chitas dçs-
dc .150, ll;ingu' de 1a, 560 e 600, Lc-
vantine nuiilo larga do 50a a roo.
Fustão rernauiuucíino 460 e 600, Va-
namá muito largo 4<"ü c soo, Ze-
phir listado- para camisas, cernidas,
etc, 420 a 500, artigo tino dc 560
a 700, dito Pranccz 7°° e 880, Kis*
cado xadrez 460, 500, 600 c f.3o, Crc-
pcliiic largo còrçs firmes a ííuo ! vou
estampado c cores lisas a 600 I * c
Pechincha I llrins listados claros c
escuros 700, 800, oo". dito al.p.ica
1.000, diln assetinado para Alfaiates
noo — 1.000 — i._oo, estrangeiros
í .400, brancos 700 — i.oop t: 1.2ÒO1
linlio para veslido eôrcs íirincs 6;o,
xadrez preto c branco para saias
o,nn e i.ooo, Tecido fantasia ..ovtda-
de Ucsdc fioo, Gorgorão com listas
dc seda Iodas aj eôrcs 1.000 I I Mol-
.Mol c iwnzotiks-desde i.ooo, "ecidos
com seda grande variedade. /Morins
desde 2.000 a peça PrcSidctUe ôío.qò,
(.'rrtonc superior para lcnçoes desde
1.600, Algodões desde i.-oo a peça,
Kurador .(.Soo I eufestado para leu-
çoes desde 1.000, Camisas de dia
bem grandes pnra senhora desde
1.500, Saias brancas desde 2.200,
Meia* desde 300, Colchas desde 2.500,
Illuzas de voil desde 2.500, A toalha.
do branco e de côrci com 1.5" »ÍC
largura desde 1.700, Toalhas desde
300. i.ctiçoes prandes para banlio
.1.000, Ternos para creonça desdé
::.6oo, Herdados desde coo metro,
Trn-Tru' 200 c 250; Suspensorios
desde í>r'0, Cobertores desde T.500,
lenços desde 2.00, Pentes riesdç 200^
Pó de nrrnz desde 200, caixa grande.

300, Completo siriiir.çnto de roupas
para homem, variedade cm Pi jantes;

e llom ííórtiniciilo etu paniios pára inc-
sa, etc, ele. ,

Trnspn.sn-Fc o contraio ou ahi-
jjiVSç a Inja com moveis e u te ti si-
lios. (.\t i.o:C

Com grande desvanecimento, cumprimos 0 dever
de agradecer ao publico a solicitude com que acudiu
ao appello que fizemos, quando chamamos a sua atten.
ção para os nossos preços e para as vantagens que es-
tamos offerecendo em toda a espécie de artigos do
nosso ramo.

A nossa freguezia, reconhecendo que as condições
de venda do PARO ROYAL de facto des-
bancam as de todas as casas concorrentes, não desam-
parou um momento as diversas seçções desta casa, apro-
veitando as extraordinárias offertas que lhe estamos
fazendo.

Esse suecesso, que; se prolongará continuamente,
pois estamos resòlvíüb's';ik trabalhar mais e mais pela
vantagem do publico, é um grande motivo de desvane-
cimento para esta casa e ella o agradece, promettendo
mais e mais perseverar na sua divisa:

S ni o
9 porte
«1
•1 t

05.3:!,™iü
iiliií

ic6-HtIA DO OUVIDOR-10C
Filial á praça 11 de Junho 51—Rio

dc Janeiro
COMMISSi.ES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagos

fto mesmo dia da extrácçuo.
FERNANDES & ,C."

Tel. 2051, Norte

TiNTURARlA RIO BRA6MCO
29 — AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende imraediatamente aos chamados pelo telcplione —

Central 4934 para buscar roupa nas residências —• Limpa o
terno por 3S000, lava por 5$°o°; tinse a r°uPa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa dc senhora.

PREÇOS IUODIOOS

FAZEHDA
na

lado
Baixada

dc Sii.-I

Sb®iíí
:.ii:''i:imenic.

1

eas
içín pre-

uso da

deposito: PIIAMACIA IlUAS
nua do Espirito Siirito n. 20

Fr-ximo
Gomes

no Ihcatro Carlos
S 667

Compra-se r.ma.
Fiuhiinchse, para os
rapuhy; E. V. do Rio de Ouro
IC. F; Auxiliar ou ramal -de Ha-
curussá. Cartas dando as devida»
ih.óf.iia.ues da propriedade c con-
dicões de-venda, dirijam para ('
Hotel Royal a Manoel Souza.

R 633

Casa Guimarães
ai—RUA SETE SETEMBRO

Teiephone 2503, C.
Importante rèducção cm

Calçados?
Collegiacs n.

10S00Ó
Criação dós Sàp

g-iacs Mignou

to

Boriegutüs

U!

37 ¦

Colk'

ÜMTa B*S3fe.
Du GOXORRIH5A CIIUOXI-

CV mi i.KOl-NTli,* cm poucos
dias, por processos moderno.-, sem
dór, uarante-se o tratamento. Tjra-

svpiiilis. App. 606 o
as-íde Wright. Assem-

S ás ne '-' ás 1S.
NUiTlT.NO, S ás

IV-dro Magall.ãcsi
H 510.1

__«.

tnmcuio da
014. Vaccih
iiléii ra. das
SERVIÇO
10. -Dt.

P ÊMaiOTaEi SI,;i'__Effli:: MÊL -~

IACUFJAM i
í SYPHILIS |

Vãas Uriasarãas
Syphilis o moléstias lio

sciilionis

DR. CAETANO J.0VIN»E
pela Paculdade do

,c Napòlés e habi-
tiluios da do K'-o

Ivrirmadõ
Medicina '
liiado por
de Janeiro .

Cura eipeciai e rápida
estreitamento- urethracs (sem

ração-, • goiiorrliéas clironi-
¦hydrocclt s.

de

opera
cas CVSIliCs.
mores, impotência.;

das o ás 11 e das
Largo (Ia Carioca.

I'.;-
Consultas

__**e ¦__. «-•-•; "•¦.'-*' '.''*; 
i""-:.°-.0'^Sm

fiiGRES DO BAZAR
COLOSSO

l?iló para Vestidos 2$: I.a.isé dc ii-
ló metro largura *?(>t)ü: VoiUv dc;.al-
¦ioilriu mclro. larsura paira Vestidos
1SS011; E-lienne de soda mçiro larsu.
ra retalhos iS metro: Colchas r;,r-iis-
¦ imãs nara noivos :S; ci.IcIkis liceu-
nadas nara casados nS: Cortinas para
cama caiados :"S: cortinas o$50õ par;
ealnes c applicacõcs cordões £11103 e
•grossos para Ve.lidos; florçs -plumas ,
c íòdos nviamentos nara chapeos de |
Senhoras: iiaina iSjoo U1I6: Iloupas
feius para irab.ilhadoresi çrnnde si-
,|o camisas brancas bordadas o- com
iíf.irãs oara homem s'S: Variedade de 1
cravatsa -'da feitio. moderno para ho-
incim; è er.-ivalas üí-is escóeezas.criaii:

soíí-ü rf,. mdí :r.<<! bardadas

PINTORA DE CA8ELL0S LEITE A
MMJi. OI.IVIURA tinge cube!-

los j-iàrticúlãrnicntc, só a senho-
ras, com flenilé. Actualmentc ga-
raiitc ;i maior ipeifcição tio seu
trabalho; ..it.a.ãrf:. qu:nti'0 mezés,
Com:i!cta.mei.M: inoíícn.-svo. Pre-
parados reccbklos dn lútropa .pe-
los itltimos vapores. Avenida Oo-
mes Freire 11. iòS, sobrado, lc-
lcphohe 11. 5.S0C, Central

N'a leileriá "Alba" á rua do Ou-
vidor 11. 5-, telcplione .i.oçio. Nor-
te, rcceliein-se, a principiar do dia
1 de novembro em deante, assigna-
turas para fornecimento diário de
superior leite de Mantiqueira; des-
dc o largo do .Machado ao largo
dos fceõcs, até á Praia Vermelha.

(J 5S17

Vende-se por, 175:000$ livre e
desembaraçado, negocio directo.
com o proprietário, esplendida
propriedade cm forma de Vil»,
com mais de 40 casas novas, boa e
solida construcção, «om todos 'os
requisitos de h.vgie.n.. Tu. electrica,
água em abundância, ruas o-l.anas
a parallelipipcdos, estão todas alu-
gadas, apeEar da crise, dão a ma-
giiifica renda de ,i.v.ooo$ooo .nn-
niiacs. podendo breve render mui-
lo mais, próximo do Jockvy Club;
informa-se ã rua da UruBiKiyana,
13, ourives, ou carta» ao sr. N.
L. __

HRTOOS PARA USO 00*
MESTIÇO

São de muita utilidade
para familia

THEREZOPOLIS
Àlugam-se ou vendem-se a casas

e vários terrenos no Alto Therezo-
¦polis; Quitanda, 7.1. P«"lo, tcleph.
3179 Norte. I008 J)

zxxxrxxxxxaxxxxrcBX£
SARNAS E ECZEMAS

CURA A

Sanacutis

PREÇOS BARATISSIMOS
SACCOS de borracha o f}a-

nclla para a_iplica.aó- dc
tigua <. quente todas

figado,

Armações para cale, bar
e charutarla

•por preço de
eh.óníinéridá

Novas. Vcndcni-se
pechincha, obra de
dc peroba, com mármores escuros
e fundos de espelho; ver * tratar
rua 1" de Março n. lofi. (J-t26>

^ENTERITES^
a mui»» -MTMHHiBTtMB
_rb_. .-ri. «-..»?»»•______!_

contra
as . dores no» Kius,
estoui-KO, etc. de o ¦•-...

TUIiO de borracha para irri.
gador, -v.riuellio e preto,
metro, iÇ-'oa ai

C.\.\'L"1/AH para lavagem; pa-
ra _dap:ar ao irrigado.,
íS.oa c. ...... • ""¦'

Pll'üri rcttncs. de l.orracha,
para lavagem dc ereaiiça3|
de i$.oo ,••

M.AMADE1KA Sapato e Cre-
cheí, dj i$joo, a. . . .

SON'l»AS d« borracha liar.i
cstracçüo do urinas, <lo
iSjoo, 

TIUA-l.KI'1'Ii de sucção «
(pressão, da -'$000, n. . . •

itK'O.S para garrafa c ura-,
madeiras, de $.|oo, a. .. .

PASTA dentriíricu para
dentes, bisnaca, a. . . .

f()' DKNTIPRICIO para
dentes, vidro, 11. ... .

PO' Dl? TAl.CO boratado
para toilclle, de 1S500, a.

ACUA osygciiada do Paris
iDavis, de if:,uo, a. . . .

IDKM para lavagem da boca,
dc i$Suo, 

I,VSOt„ inxlerosa desiute-
ctanto vidro

líVENSOl,, poderoso desiníe-
ctanic, vidro, a. . i . . •

C. Ni, poderoso iksinfcctan-
te, vidro, 

1'ASTIMIAS de V-ütda, para
cura de coustfipaçõci c Ia
riugites, etc., lata, a. , .

ACUA di Colônia, litro, a,
ACUA Vila-Cibra, purgati-

^0__W_ÍB|rt!

m
¦'WOm

:¦ m
' ..:v.'*a

nu»* ISOUHa uasuKto.

AN10D0L
I di«ass os w • wi"í!r----.i
Ianiodol iNTenNO]

cura
ealic*

iiy-

MACHINAS
A Firma AUGUSTO LEWMÍ,
estabelecida, com casa dc machi-

nas para Industria e Lavoura, li-

quidn, para terminação de negocio

deste ramo, o seu enorme sor-

timento, por preços de grandes
sacriCicios c .pede aos srs. indus-

triaes e lavradores que aprovei-
tem esta grande oceasião. (Mais
de 500 contos, cm machinas, para
liquidar). Rua D. Geraldo n. 54
— próximo á praça Maná.(660 J

va, 
'PO da Pérsia, lata, i$ooo,

pacote, a. ...... .
BAIiSAXtp analgésico,

iievra'í_ias, dóres dc
ça, ; ' •

¦A.MPOí.A, para injccçúea
póderniicã». d^e Eraiscj c..

..STOKAXOr,, pasta, cura
parasitas, demitia inflama-
çGtéíi unia

¦SlORIXflA para injecçries liy-
Áodermieni., dc 12$ a. . .

SIilíINCAS para clyslercs, de
.1Í50". 

BKRINCAS; para lavagens,
de $Soo, 

CINTAS de borracha, uniUi-
litieas. para creanças c adul-
to», de 5}, 

FUNDA de borracha, dc cel-
lulolde, pellica ou camurça,
para cura dai hérnias, dl
4$. .1

uvIjKGANTIÜK, suspensorio
•para costas, liara corrigir oi
defeitoa ipliysicos -para ai
creanças, e henefict e saiu
davel, para as senhoras di' os característicos «mis cn*
cantadores dc belleza; rara
oíThphicns, evitando os exer*
cicios pliya'tMS, 'fortalecem
os pulmões, .pela respiraÇâil
profunda c regular, de 85,

i:$..t

GASA GÊRALDES

RUABUENOSAYRESN.IIff
cm frcisto <i (íiraçn Gor»

çulvos Dius

I5?00»

IÍ50I

.$009

_*00»

_?Soo

-Çooo

3$500

$.oa

l$8oo

_$ooo

.$500

-$000

_$ooo

i$5o.

i?S0»

i$.oo

C$00»
.$00-

i$Soo

j$oo.

.$001

4J000

.$009

i.$ooS

8$oos

3$30»

.:$<!..

i-.no.l

CASA FORTE
InstuUiulii no edifício

«In Associnção Commcrcinl
(com luz (r.cctricn). Run
Primeiro «lo Março, ln«lo
«lo Correio.

E' o requinte «liv segn-
rança para depositar todo
e qualquer valor, jóias, dl-
nheiro, «locameiitos, etc.

Alngam-so cofres de 10$
a 100$ por trimestre. Tc-

lephouc 101, N. (R514)

CAMINHÃO SAURER
Vcndc-se dois automóveis de

cinco toneladas; na praia de Sao
Christovão n. 140.

-=-0
CAS-^UNI*..! C**CLISt»3

TMHinniaaV
flÉtãíT¥_oe «irtileriti i-.*«ei» \

Alfredo ^EE_-í£»«S2^JK
PAVAGEAU ÍV",u,a6t",ll_

í MH.EUS _f m "•«»' *,0DB Ll v'"!
>*S|^3B*íkmfii__ani» a*M»Jfit*?_l__-«-__w

} ^u4^oo»i_^__^-_íl.
1 t.fWL_to, ^iwHir.ííífigr-»'1»4

Vendem-se, para creanças, senho-
ras e homens, com roda livre e 2
freios, do mais moderno cstylo in.
glej, grande sorlimento de patins,
foolb.ill, capas para bicycletas, de
i_$5oo para cima e câmaras de ar
n C?joo; na

Rua Sete de Setembro 102
1113FABRICA KSPKCl.U.

..SOADAS
Cnsa fiuiiliulii em 1.880

ti

N.

Depositários das alpercatas
_&a_:q_:GHsro3s_r

THEREZOPOLIS

c-.--

Aluga-se
por nreço
Provincial

sei

a boa c.-:;a c chácara,
razoável, na avenida

it. «145, Var/ca, lenda
quartos e todas
.precisas, toda

e ar:ua> cm casa

iodos uni meio sy
tem syphi.Us g

hiisina
de saber ^
adquirida ou. hereditária, in- W.
terna ou externa c conio Kj
podem cural-a facilmente M
e:n todas as ¦¦ maiiifcsiaçõcs m

c. periodos. Escrever:. Cal- __
xa Correio, íííSG,

' ^2
110 para

enviando 5a¦resposta.

».;¦¦: Bi1!»! !::B:::íI llli

Banco Sporti.o

SITIO "BELLA VISTA"
DAVPÊXSAO co^irr.j-.T.v -v «A-

ZAO Dii i-o?"»0 Vt." '
'itens 

sana in corporc smo

Adeus, calor Adens, poeira! .Adeus

Pn.. „ s'err_ da Estreita. cmfim,.eis;la.a a .ena ua j .^ _.,„,.].,.

Vau-nie iulerna

bons
as .dependências
mobiliada, latrina - ........^
t: graiidé pomar; trata-se ca...'

pííc-prielario; á rua Ha

quita n. 9!'5_ ____2

des-
le ií: Velocípedes grand-s c pique-

iio=; Honcciis; brliimiedos.; meia', ma-
rori aitiarcllã-. Ir.insnarciilçs. fio Usço-
cia Sciiliora9J?Siio: Võstidps hordmlos
brancos e cores crianças; l.vívaa dc cores

' Senhoras Soo; Tceídns pretos; crepç
iírêlo. l.iivas onças, iodos artigo.; In-

I io merinó preto cnfcslado para luto
7iS_bo; chitas prclas 500: Ceròiilas de
__lihir e unho para homem: Mqrim

! superior fino encornado Coo metro;
Croíonc todas larüiiras. para
Snrs. Noivos lucrarão vindo ver
nrtigos- para enxoval. Una

,lock !.'.'o i> a e u. (i lamo do I
tacio Sá. cm frente eureia.

Miinico

4<"3 J

Wessõr oedísa
rrecisa-sc urgente parn - um

curso. Tratà-se na praça da..Re-
publica 11. 80, sobrado. 482 J

PREDIO

PHABÜCEÜTICO
róchi rVssliini.

ca dc qualquer
postas a B. G.
redacção.

1 direcção techni-
pliarmaeia; pro-
M. Cartas nesta

(M 1.002

CASA MOBILADA
EM BOTAFOGO

Aluga-se uma. esplendida casa
complclamcntc mobilada, para ia-
iniba de tratamento, com 6 quar-
tos. 2 salas, banheiro com r.gua
quente e fria, copa, grande quinlal
e d-hiais dependências.

Pára vèr e tratar á rua D. Ma-
riana 11, iSr, a qualquer hora.

(412 R)

jniVrh

Grande sloclc de todos os (orma-
tos «ão fabricados com ferragens
privilegiadas. Únicas que obtiveram
medalhas de ouro
Nacional de 1008.

PRODÜCTOS VEGETAES DA
FLORA MEDICINAL

Dc ,T. Monteiro dn Silva & O.
Rua do 8. Redro 11. 38

RIO 1)10 JAM.IRO

CH.V MINMÍIRO
(Marca registra-da) "

Niní-liem deve deixar kle usar d
Chá Mineiro como um poderoso
cliniinador do ácido mico, o can-
sador do arilirilismo, .rlieuniatismo,
eezemas, .dartliros e outras moles-
lias da pelle. Quem tiver a felicida-
de e constância de usar por longüj.
tenipo este chá está livre da ar-
tcrio-.clerosc e ureniia, que é o ul-
«iiuo periodo das doenças des rins.

O seu uso é uma garantia para
a boa saude e existência .longa, fa.
zendo dcoáppafecer as dores e as
infillraçiies (inçhaçocs) do corpo,
(tis oernas c do rosto por sua acção
•diuretica, laxativá e ili.iphòrctióàj «
faz engordar e fortalecer as pes-
sons magras e fracas, por rcr tam.
bem um estimulante ila nutrição.
No verão é n bebida que deve sor
preferida na maior dose possível,
como mais saudável e. purificador
do sangue; um litro e mais por dií.
é. uni renegerador do sangue vi-'
ciado.

Deposito na FLORA MtíDICt-
NAU — Rua dc S. Pedro 11. 38.

Muilo cuidado com a falsifica.au
Peçam catálogos.

PORANGABA
As pessoas obesas, barrigudas 1inchadas «jèv.cin usar o Porangaba,

o. melhor e mais adiro tônico dai
circulação, que acliva a nutrição o
as trocas orgânicas, fazendo c]im.«
nar ,1 gordura c dosinfiltrar o or-
gani smo.

Deposito na Piora Medicinal w
Rua dc S. Pedro n. 3S,Peçam catálogos.

cocemos
Conibalc as doenças do cslontaga,

do figado c ilos intestinos; todo
aqticllc qne usar o Cocados não¦terá mais tonteiras, dór de cabeça,
prisão de ventre, excilação ner-
vos'i..1> g.izes, peso no estômago,
somno depois das refeições, in-¦somnias á noite, indisposição par»o.trabalho, medo de morrer, idéas
tristes, esquecimento, fraqueza ge-ral, etc, etc.

E' um poderoso remédio para a
dyspepsia nervosa ou atonia gastrointestinal.

Deposito na Flora Medicinal -*
Rua de S. Pedro n. 38. Peçàíh
catálogos.

na Exposição

Rua da Constituição n. 3»
RIO DE JANEIRO

PIANO

Quartos piados

lençol
Uns-

11.1(1-

de» Mes-
(R Sn.)

Ali é o tir Ijo pn

Riacho cricacho-ir;

Ao banho frio, nu.;
I).-,r, aves o gqrgcio

Passeando, tranqi

C1.1T
(Krcii
ttrta,
4a Alfan.1
da Quitanda
TH».*. 41a.

.- hiihctcs nesta casa, c
fiitnro garantido, :'or:.

pagamento immcdiãlo. Rua
a. 4.. esquina da rua

1.
Sr.

DUTRA * C.

fie:

i malta c vou fa-,
l.cr-mc artista :

c. ! I- ali tão fi«l«
In visia '

Io c límpido con-
[yula

_ o loniro da vida I
, Borgcar me; cir

tstiia '.
— nesta ctaneia

l.iiviiu,
alheio a lati-

[núui-i insle*.
per montes e por

PAR4 SER AMADO
casamento que de-

svmnatlitás. bastaConseguir o
peja, áttrair
pteMiir o "Sejo-cdo de Vemisr,
c seguir suas insiriicci.es. u
lioincm ou o mulher que pns-
fiiir este poderoso 

'segredo ,
i.l.lciu o uiiinr de quem 'liier,
re..'.i.i o casamento que dcíç-
ia c attrae syoipathu-s; Pedir
ii redacção do "lliasil Esolc-
rie.i", run Tupy h. 1 — Sao
Paulo, nnndando 16$ em cir-
fi resbtxada', com valor decla-
1 ,„lo. ÇJ 5-'So)

Aluga-se o
do RiisseU* 11
conimodidades
to bom e chi
Candelária 11.
Moniz.

esplendido dá praia
.iS. com Iodas a.s

modernas; tudo mui-
:; traíá-se na rua da

20 com o corretor
(B 1.0-r)

em
para

Aluga-.e
ifatàmefifõ,
lhos, ou a c:p
com ou sem
Una Francisco

sa de familia do
um casal sem fi-

lhtiro dc tratamento,
pensão. Telcplione.
Miiratori 11. ifi.

(M 1.033

Vende-se um bom piano, Plcjrel,
i bis, á rua Corrêa Dutra n. 13.

(460 .1)

PAPEIS PINTADOS
Casa Brandão

K' a uilicá casa que nesl.i época
pôde vender modernos papeis pin-
lados desde 400 réis a peça; a
rua da Assembléa, 87, (próximo
á avenida Rio Branco). (R 791)

f^OOO0fJOC_«f>3OO-JOOOO0g" 
ANTISEZONICO

jJESUS!
§ CURA EM 3 DIAS

Febro intermittentes
sezões, maleitas

pnlustrflS'

Rua Klsrschsl floriano 1T31
Esquina Toldas Barreto 76!)£

oooecooooooooooooooosjo

AGONIADA
Combate as doenças do utero •

dos ovarios, cura à suspensão • ai
eólicas c rcgubiriza as regras, «vi-
tando as hemof.rhagias e 09 corri-
mentos, E' um remédio indispen.
r-av-cl nas toilettes das senhoras,
para curar metrites c endo-metrites
sem.liavor necessidade d-a raspagem
uterina, t

Deposito na Flora Medicinal —.
Rua dc S. Pedro n. 38. Peçam
catálogos. (M 1.007)

DROGAR]A 13 PHARMACIA ..OMOEOPATIIA.

COELHO BARBOSA _ .
prêmio na Exposição Nacional de 11)00 — Quitanda 100 e Ourives 38

Boa oceasião para quem
precisar instailar casa
Um casal que se retira para a

Europa vende, por preço módico,
toda a móbilia e Utensílios cm per-
fci_p estado do sobrado confortável
c asscwlo que oecupam no centro
desta cidade, podendo ser feita a
transferencia do aluguel de réis
aoo$ooo, do mesmo. Carla a J.
Nogueira. Caixa Postal 201.

U'0

nd.lliscrcva, lie, ,
ki.lonic", caixa postal ai, n
Informaçoe» nele cacr.ptono

(7301 J)

Propriedade para renda
\ 30 miitittos .in centro da cl-j

dade. veiide-sc por metade dc sen-
valor unia avenida com 16 casas, |
algumas novas e outras bem rc-'
construídas com renda de 700S,!
tnênsacs. Traia se no tábeUifio
Roquete, rua do Rosário, das 11 j
ás 

'3 
horas. R 6j 1

Dr Rubem llr.mco Medica espe-
chlisla (uirtos. moléstias das So-
nhoras c cfean'ç_s. vias urinarias, pel-
le e fvidiili-;, tratamento moderno c
rápido, btenòrrhagia. 1'ur.i eorrinicii-
los hcn-Tchacias, eólicas utero-ova-
riatias far apoarecor cncommodo das
SÜnlaVas; Consultas sraii" das 7 as

I o li"ras d.i manhã na Pharmacia a
rua Ari.ilidês I.obo 11. 238: tclephpnc

I ií-,; Yilli; Consultório. Avenida
1 Mem de Sá n. 115 das - ns-S horas

tarde; telcplione 50S1 Central, Uo-i-
dencia r.ia Haddock T.olra 11. (<: te c-

i nlioué -3111. Villa.- Attende chamados
| ür-fcntes di,. c noite, para cidade, su'j-
I urbíos, interior.

MOIUST.V
Madair.e Branco, modista; .feitio

costumes .:«$: sedas !«: cassas i?S:
1 tem tecido? uretos e iodos aviamentos
| para vestidos Luto Tecidos brancos
1 e cores r.ir- Vestidos noivas, pxecuta
| cncoinmcisdas para Interior preços

módico», garante elegância c pèrfei-
! cão; rua [íaddock l.obo n. Ç; icle-

j phonc ;;oi Villa. (M ¦¦•^¦Cl

COSTUREIRAS
Precisa-se .para camisas di

iiicin. na fabrica Amazonas,
da Carioca n. 77. ($

: ho-
i rua
1.020

GMiríc
CURASTHMA—Cuia

as bronelütc3 asiiúi*
thiciis c a ftithmaj
por msfià aiitíga riiit.

FLOURESINA—Re-
medio heróico paraflores brancásj ctiracerlo e radical.
VARIOLINO —

Preservativo .contraaa bexigas
HOMOÈOBROMt-

UM — (Tônicorecoiisti.hiríte ho-
niccopátha) para do*
bllirlr.de, f as ti, o,
falta de cresci-
mento, etc.

CHO-NOPODIUM
ANTHELMINTI- \CUM — 1'nr.i ck-

pellir os vermes
das creanças, sem
causar irritação in-
testinai

CURA FEBRE l—
Sübstttuc o eul*
pitito dc quininocm qualquer febre.

PARTURINA— Me-
dicamento destina*
do a acceierar»
fiem. |ncpnycíiieníee, -ponaulo, sem

jbr.Iiu

(Olco de figado do bacilluio, em liomoeopallim). Som
¦¦ goslo, sem cheiro e sem dicla

Pesai-vos antes e 30 dias depois

^ REGJ<

mj&s.——^ %r

% V CURA ^ \
_J Influtuzas, constipaçoes ^^ \

e infecções grippaes y^i ;l
em i a 3 dias .jB

Especifico contra a COQUELUCHE

perigo,
do parto.

LIGA OSSO — Po-
deroâd remédio que
1 i ya immediata*
mente os cortes

e estanca 05 lie-
mòrrhagias.

PALUSTRINA —
Contra- impabd"?-
mo, prisão do ven-
tre, moléstias do
figado c ín-to-;
mnia.

VENUSSINIUM —
Jícroico medica-
mento destinado a
curar as mãilífcsta*
ções sy.phíHticas.

ESSÊNCIA ODON-
TALGICA — lte-
medio instantâneo
contra a dor dc
dentes.
Possúe este antigo

e:.tulic.ecÍnwnto. o
Êortimcnto completo
cm todos os medica-
mentos lipmçeopathi*
co;, mesmo os mo*
dernamente emprega-
rios, e que lhe são
fornecidos por casas
«as mais importantes
da Europa e da
America do Norte.

IcamaraI
H Moendo sempre p

MOVEIS E MAIS ARTIGOS
Grande reducçad oli queima! ca-

.mas de canella ou peroba, para ca-
sai e para solteiro; 25$. .ia?, 38?,
e 43?l ditas dc arame, a 8$ei2$;
¦toilettes, a 45$ c 50$; ditos sttpc-
riores, a po$, 100S e i-0$; guar-
da'-vcslidos, de 40$ a 60$; mesa',
de cabeceira, a 20$, 25$ e 10$;
coniniodas, a .|o$ c Go$;. gfiárdá'
praias, a 30$, 35$ c 50$: cadeira,
para sala dc jantar, a 2?5no, 3?5o;i
c 5$; mesas para quarto e cozi-
nha; a 6$, S$ até 20$; ditas cias-
ticas, de 50$ a ho$: nuarda-comi-
das, n 25S000. Mobilias para sala!
de visitas, tapeies .para quartos e
salas, malas pnra roupas, ditas pa-
ra coIIckío e outros artigos,. Te-
mos completo sorlimento de col- "
chões para casal e para solteiro ?
3$. •!?, 5$ até 12?; alinofadas ma-
cias, a iS, r$SQ0 c aSuoo. Fazem-
su c rcíormani-se colchões dc crin..
c«n perfeição, na ofticina e depo.
siio.'.'Tl-'.RROI. DOS UARATEI.
ROS'', ;i rua Prei Caneca h.-roximo á riia de Catüinby.

(M r-l!

309,

Ouro a 1SB5Q a gramma
PI.ATINA 8$000 a 9$100
Prata 30 a 60 réis a gramma,

brilhantes,. cautelas do Monte So-
corro e de casas dc penhores,
compram-sé, á rua do Hospício
216, hoje Hiicnos Aires, única casa
nun melhor paga. (M 001

DI.POS1TAR10S EM TODOS OS KSTADOS — EM S, VAÜT.O t — BAHCEL « O,

CASA NA TIJIJOA
Vende-se uma de cstylo modei»

no, nova. para, familia de trata-
mento, com 4 quartos e demais
dependências, quintal e nptimá
installação sanitária, Perto da
Praça Sncns Pena. Trala-se á
rua Aristides Lobo n. 23, Tete»
plioii:-: Villa 2.--ja. Com J. Sa-

» (R «39bino

MODISTA

I :¦'.' - ¦' í;'-t^-"': \i

:-m

a i$8oo, platina a 011500, brilhan-
tes, praia, dentes usados, cm qual-
quer quantidade e ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
guav.na ;;, loja d'- ourives.
(«St S)

Fazem-.-, vcsiií'
últimos figurinos,
lambem se faz á
Mme. Pas-áfelli,
Central. Assembléa
entre Avenida e lai

â chies, pelo»
preços módicos,
joijr dourado.
Tc 'tphonc 

Miui
''7. 2° andar.

Carioca.
ÍM t.oii

~í.
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i3fr-

largura

Taffelás preto, superior..-. iOOqra,.:.
Palha do seda.....,.-,.i•• 80 qm 8f e.
GorgorSo preto...... 10° cl3a * *' *

Teciddos de seda om todoogeneru

Casa Leitão
i Largo de Santa Rita

meira
10$000

QJjOOO
150000

__

CONSULTE ilPliWI iu

os preços toaritissteos _#ie rendemos

ssaBas&assas^.f«i-»
Só nâo mobiHaja castf wem nâo quer •

Martins Malheiro * C. Rua da Alfândega n. 111
COM

FÊNHÕRESuin üe rimes

t_iif.1-A._15 de. uma empregada

Sant» luiza n,
Christovão.

6.. cara 6
(706 D)

~A 
LUGA-SU uma lavadeira nara Ia

Avanderia; tratar na rua Cassiano
n. 67, com Agueda M.

Al.UG.VSE 
um bom ponto paia bo.

tenulm de principiante, no Ca.es
do Porto. Alutsucl módico. Irata-se
na tua Sachct n. 3. »" a{n8dar^j 

R

Cnrrca.
(SQ3 O g

A 
ILUGA-SE o predio da rua Theo-
.philo Ottoni i.oj trata-se na rua

•Goncj.ilws Mias 19. ___L__l.i

ALUGA-SE 
uma confortável sala

de íreute. em casa de casal üecen.
ae e sem filhos, a outro casal: na
raia de Santa Luzia, 14a. ("45 r.J .

Cu.'T de novembro dè 1916
fitímaraes & Sanseverin»

?rRAVKSSA DO THEATRO N. S-E™UB 
DE CAMÕES N. i-A

«Ias eauteJis ne«cld»s. podendo »er re-
V-madM 

"u 
resgatadas até à l">ra d?

««Uio.- ¦ ¦ 
_ 1 

' '" —

ALUGA-SEti

LEILÃO DE PENHORES
f!m14 do novembro do 1010

A. CAHEN & m
32. B. Barbara de Alvarenga

(Antiga Leopoldina)
Tendo dc fazer leilão em 14 ae

_itfvé_ibro ás " 1 2 'horas da manha,
YteTODOS OS PENHORES VEN-
«DOS, previnem aos srs. mutua-
tios que podem resgatar ou refor.
«nar as suas cautelas até a referida

Erta casa não tem fillaes
rfBIJVB IiOUIS JLEIB & C,

aucccssorcs
R 9x4
<R 35

leilão de penhores
* 6 DE NOVEMBRO

NA ANTIGA CASA
B. SAMUEIi H0PPMASW

_i-il'R..VESSA DO ROSARIO-rJ3M; ii JÓIAS
Das cautelas vencidas, podendo os

ffsíWlutiiarios reíormar ou resgatar
«Sj cautelas atai á hora de principiar

cm casa d. família de

èrki ttrRcSfv >§
Cruz n. lios. na antiga l>raca dc Cas-
cadura-pelos fundos «To botequim, dia
7a». lj7Dorme no aluguel.^ .. R

ÜPBEGÃ-SE uma moça «le con-
<li£ta flfiancadn. . AoraMo (ora

da aluguel, para comutar o '"_«"•

_Sl fava' e passar roupa; W totó
Lisboa n. JO. _„ , —

P" 
nvr TSA-SE dc uma menina para

,Si__t_»a ' *1» ?«viCO, le-
ve*, A rua
pobrado.

P^^oriraf-íra 
'ças. 

%PWfamiüa! i rua Conselheiro l\""os ".
3 _ Hio Comprido. Ordenado ao$.|

«le uma arrumadeira

ALUGA-SE 
para família,

predi on.
a loja do

Í8Í"ilã rua 
'de 

S. Pe-
dro, completamente pintada e forra-
da de novo, tendo muito bons opo-
scritos e nunca falta ngua. (641EJK

ALUQA-SK 
.0 predio.. da( rui_ da

America n. 159. completamente
iitaforroado, eom todos os requisitos
Inodernos, contendo tres pavimentos
e alugam.se juntos ou separados, por
-erera independente. Pida ser visto
durante o dia. .Trata-se na casa Par-
dellas. Assembléa,-;6. _.t">- '"' J

ÀLUGAiSIi 
uma esplendida sala de

&ektev*em «oblli-tor-a casal ou
dois moços de tratamento •, casa
familia; tu» Senador ItantM w.-

ALUGAM-SE 
aposentos de prlmwa

ordem jxira cavalheiros, tia Villa
AdSo, esiiccialmcnte construída para
estes fim, o que ainda nio nj e«ua'
nesta capital, a preços reduzidos; na
rua Menezes Vieira n. 1.1, próximo a
rua Visconde d» Kio Branco.

(8/5 *j «

AiLUGuVSE 
por 

'96? 
um predio com

. ' ••_ _ —.... —. ___IH_i(
duas salas,

PRECISA-SE 
dn umo ama secca;

_ rua .Conselheiro.Barrou 3
Rio Cotupiido. Otdenado l',$000.

(237 A)

suJn caut
j^ftllão.

RECISA-SE de perfeitas ojuilan.
dantes de corphftos. com min-

ta pratica de boas offir.l.ins: na.rua
, d. Setentbro n. «i^M^jgaj:

empresada
no alu
familia

(451 Dl, J
oífieial

(93 . ») J

dois nuorlns, enzinha
_ quintal; na rua Gcncol Claldwc.l
n. ut trata-se na rua
n. 170, com o sr.

di rua

do
1'rcitas.

Hospieio
CE)

IOS DOENTES
CURA RADICAI, da gono»

iTliéa chronlca ou recente,
ostreltamento do urethra, cm
poucos dias. por processos mo-
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, Impotência, sy-
nliilis o moléstias da pelle,
nppl. 60e o 004. Vncclnas
antlgonococclca. Pagamento
nnos a cura. Consultas dia-
rias. das 8 ns 12 e de 2 fts
10 da noite. T. C. B981. Ave-
nida Mem do Sa, 115.

áXU.GA.SE 
à metadí de

j-tn 
'

?8a íírw"d» Vaixa""dágua, ^egurn_casinha. <"» *•' '

um com-
*»Sõdo."por Í7*. a ^t-^p"_!«SíS_ÍtrSalho-fora: na rua Frei Caneco1 n.
.a- i^W-í' An i>_t_n (tafflW, 5CgUniia_

(7!4

A;LUGA-SK 
o sobrado da tua Fio-

W Peixoto n. 4 eom 4 luar-
tos. 3 -raudes salas. ,todo, com ase»-

mLUGA-SE uma boa ssla de fren-
t_,u_iW»na 

(j.».E»ob.

¦invFi.TnnF mm.
ALUGA-SE. 

a ossoa. de tratam»..;
to. ootima "E)"M üMima sala de frente. 11a rtu

do Ouvidor sa. »• andar (lado,, da
osmbra)^ ^3

ALUCnVSE por preço rasoavel, o
Agrando o clara armazém da rna
ÇasS, da Goma n. 179. própria para
varejo; para ver «tratar, ua_rua
chet n. 1'. sobrado. (43

Sa.
E) R

das para a tua. eoíinba e' mais com
modiS-dest-chave e tratar em baixo
no'botequim. <4'» E> J

A.tÓGA-SE «m easa de.um casal, 
um

Agrando quarto com janc|la c lui
¦SímrlcS. a um rjpaz do conunercio
ou a um senhor d« respeito; w rm
do Rlachuelo 11 ¦ ate. (4°4 hJ J

A LUGAM-SE bons quartos; na rua
Ada Quitanda 196. <i"4 *•> l

ALUGA-SE,.,» 
magnifico

& praça Onze n. .154. com ,
andar

 3 ••-
Ias 8 oúarto». cozinlii' .quintal. ba-
nhélro, electricidade e mais dependea-
cias. por aso»; trata.ee »jí;ol f^ -

<75o

ALUGA-SE 
o

da run dn Carioca

ALUGA-SE 
na avenida Rio Branco

n. 43. a". casil de família, uma

E) J

ALUGA-SE 
por Si$ a casa

Navarro n. i'i. com duas suas,
dois quartos, cozinha e quintal; B
chave dtá no n. .121 o trata-w ua rua
Barío de S.-íclix n. tao. (431E) J

boa 
"sala""de~ 

frente, com nensâo a ca-
sal ou dois moço» do commercio.

ft (017

ALUGA-SE 
um bom sobrado i rua

Sinlior dos Passos ... M (wj" :
gmnento): -traU.se a rua do ».''%
cio n. f.-G. loja. (0?° E> M

andar do predio
n. 10. cóm 4

quartos a Mias. bom banheiro coni
..quetit-dor e <Íoia fogüea. çarvSrou
gaz, prootio para uma, família era»-
_e;n familia que ainda «U-P5"t!,1;
se a mostrar. (a6_ E) S

ALUGA-SE 
bom quarto çom vista

para o mar o jardim da Gloria,
.rara moço solteiro; na ladeira
Gtoiia

Fazcomqüeos cabellos brancos fiquem pretos, nao quei-
ma, nao mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento^ do ca*
bello e extingue a caspa «omtes applieaeoes

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
*xia-fn-_-i"-3i(iiiii :Biirii-iiai*;«iS

«lo

37. (6oi l'\ S

.LUGA-SE n familia de tra«men-
Ató. V Confortável 

"predio 
da tra.•>•»•>»• .» „,  ... ,..t Riachuelo,

(5781 P) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, com

ou sem pcnsSo, a um casal sem
filhos ou rapazes do
rua da Alfândega o.

vessa do Torres
136.

i.i

commercio; 11.1
uo, a" andar.

(?65 E)

ALUGA-SE 
cm cara dc ftimüia, um

bom quarto mobilado "*""com -pen-

sao á eessoa ou casal de tratamento;
na praia do Russell, 160. (540^)1

>RECISA-SE de uma
._. portugúeza, nu
guel, para caso «le pcqjicni
rua Medina n. se

uc durma no alu
penueni

_ Mcyer.

PBKCISASK 
de um meio

compiHitojl na f!» Cçncrol Ua-

mira ti, 137.

»Ki:CISA.SE (lc

leilão de Penhores
Sn! 17 de Novembro

BELGABOSILVA-C.
%ÍÍÍ, Rua Sete

àc Setembro, 170

Ttoc .m-so aos Snr3. mutuários
TefQnnnrem ató a véspera-do
leHfío ns suas cautelas vencidas.

IeÍLÍODE MORES
- ü!m to'Uc novembro de 1916

.. A. MOTTA & IRMÃO
¦ s, Bcéii do Rosário, 5

Sas cautelas vencidas, podendo ser
reformadas ou resgatadas ate a

-.íora do leilão. ~ai J

na nta BarL
joo, Rio Comprido; nao

uma rnv,ire_iila;
ik Petropolis ti.' 

para la-
prclcrc-se poitU^-

(78 &°)!l
mu. »'« ".—7".
var «em cozuvliar,
gueza 

P~" 
EECIRA-SE de ttma creadinlja
IfaràWvicps leves, ein ca.a de

peòwnii familn: Jirala .a^ ..Saúda-
«los- n. 7 — llotoiogo. L::'—rü-l.

Desde 1° deste mez que
RATTOa CASA

ALUGAM-SE
NA _:-

8ECÇAO 1>B PROPBIEDADEB

"SUL AfÍERICA"
Rna do Ouvidor 80

Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou contor-

me indicaçio nos respectivos carta-

Para trotar das 8 ús 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Christino, 44, com magniti-
c-s accommodacSes para Iamilia ee
tratamento, porio habltavel, lua; *.e-
ctriea, .raníe. quintal, etc. Alu_uel

MATTOSO — Rua Ccmpo Alegre
... 8o, com magnífica* accomnioUa-
ções pira familia-de tratamento, pp-
rio liabitavel, lui electrica, grande

nt-rb'DA BOA VISTA ~ Tra-
reesa da «oa Vista so com -4 ««»'•
dos, » salas, luz electrica, etc

. LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras n. 4S3,.eoin bra**;"™"!?*
dac-cs para familia de tratamento,
quintal, luz electrica, etc. A.uga-se
por ,ioo$ooo. •¦¦•¦¦!-_. - • _ t*-

BOTAFOGO - Rua Co-ide de Ira.

já u. 46, com boas accommodações
para família de tratamento, luz ele-
ctriea. etc. Aluguel iSú?S°i>.

— Travessa Honorina 11. 28, c."•"'"'¦
com a «íuartos, t salas, luz elee.rlco,
etc. AlugBel 100Í000. ,

SANTA THE&EZA - Rua de
Santa Cliristlna, 104, com boas «e-
commoilaçüe. p«ra grande Iamilia de
tra«a>f«!!ilo, pnrlo. qiuntsl. etc.

I,\PA r— Avenida Gomes .ttire
n. 133, eom dois andares, com boas
..ecoiumodaiiões P"a família de ..a"-
mento, luz electrica, etc

em avenida distlncta *
- duas i

.nstaüaçüoA-oeegada,' càsã nõvii ;com. duas «a-
Ias, cinco quartos, optima
s-i-taria, etc. Voluntários n. 83. on-
de s« trata. W 

^> "

ALUGA-SE 
confortável easa, «om

sete dormitórios, sala» de jantar
e visitai, mais dependências, bom
quintal e bondes 4 porta; na rua Ge-
neral Polydoro 308, Botafogo.

ALUGA-SEt(" 
' a rua do Cattete t*6.

.tclecbone iooS, perto dos banhos
de mar. boas salas de-frente, lindos
quartos «a chácara, preços *e™ ":
Àluzidw, tudo ralorinado, dom todo
o conSrto, só a, família e «yalheiro
reseitavel: English Hotel, tratamento
dc primeira ordem. (454°

ALUGAM-SE 
aa casas t> rua Ruy

Barbova 353 e 254 (antma bao
Clemente); trata-se no 350 casai 39.

(4380 O) J

AXjVGA-SB • casa da rna
XlSllva n. 25, a família do
tratamento, com P salas, S
quartos e mala comnioilida-
des. Irata-se nesta -redacyHo
com o sr. Paarte Felix.

ALUGA-SE 
a, easa de sobrado, com

escellentes íommodos, a rua <l_s

G) S

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te, coni mobília, luz electrica,
para um ou dois moços do commer-
cio; na rua D. Luiza n. 49. Olona.

(410! O; a

ALUGA-SElado,.

PRECISA-SU 
ileiuma,' 

para todos serviço».d
Estrada Real de Sasta
•Cascai'ura.

«inpregadi
tim ca--i.il.

GtUZ 3àfjr-
(U6U)J

Casas e commodos, centro
ALUGAM-üE

nposrnlos mnetnificoa,

_._.coT-.r'toilo~o contotto; P'<f.s ">°:

^to°. oara moços do "«"f™°k"j.
tua Luiz Gama n. 45 »»tHP» «nMÇ'ã'ho 

Santo. Villa Pctnandes. (i3oE_)fa

LUGÃis2""uiii quarto, na Ü$>M
Meu de Si n. 40. sobrado, «uo

ha ícr&as nem otilros ....quilinos,
casa de pequena família.
dico.

IVcçn 1110
(30. E) R

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANHÃ" viuva, com CS annos

ide edade. quasi cega. ,
ANNA DO AMARAL, viuva, cíga

* alciit disso doente e sem ninguém
<wra sua companhia, recolhida a um
''"Ângela 

pecoraro, viuva, com
BO. annoi de edade, completamente
cega é paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre vc-
lbinlia. com 70 atmos de edade; .

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
*"e£.VIRA 

DE CARVALHO, pobre
«f„a e eem amparo <la [ami.ia;

-ENTREVAZA, rua Senhor de Mat.
-tíisiiilios 34, doente ímfKKíAihtada¦J. 

trabalhar, tendo duas filhas, sendo
.tinia twbercoloM; _,_-_._«-_.__¦»*_¦*

FRAÍÍCISCA DA CONCEIÇÃO
SARROS, cíga de ambos olhos c
"'jjjAOUIM 

FERREIRA CHAVES,
«ntrevado sem. recursos; .

LUIZA, viuva, com oito filhos
TOC80ARKS, 

viuva, velha sem poder
<raMARÍÀ 

EUGENIA, pobre velha
•em o.incnor recurso rara a sua eud.
'"SANTOS, 

viuva, com 68 annos de
«Jade, gráyemcute doente dc moléstias
ÍnTHEREZA, 

pobre c.guinlia sem
•usilio d» ninguém.'

ALUGA-SE 
um quarto, a moços -do

commercio; casa dc fami .a; jv.
ll,M,ri_,ii.Jfa»iiOares 3.1. (4.1» '•>»

ALUC^\-SE. 
em casa de casal sem

CÜV10. ile todo socego. um-grande
c nreiadj cor.imoilo. com ou sem.mo.
biía? nara casal ou senhoras serias
com terventia no resto, da ca,a. rua
Frei Caneca 543, «rosinio no Mtaçto
do Sá.

Rua Gonçalves Dias, 57-Sobrado
TELEPHONE CENTRAL 2118

Eslá liquidando lodo o »eu stock - para começar em
tsta Hqu 

Dezembro o b^j^ojnnual

MEZSO'
PREÇOS-.NUNCA VISTOS!

Gasechiffon-todas as cores-boa qualidade. . .

Filó branco muito fino, que era de 4$500

bons quartos a «no.
Iiciros, elevador

cícados, :__"b'eflo7palaçete Bragança,
J-aransunpo a. 9, 'argo d.

ALUGAM-S15 
-

;o-t. com bons banheiros,

„ rua
Lapa.

um quarto bem inobt-
_ _ j, limpo e arejado, cm casa
de família, com ou «cm pensão; na
rua Senador Octaviano n. .uo, Amas
l'erreas. <365 G) J

Laranjeiras n> 45 '• Chaves no 378.
(413 «.) a

A 
LUGA-Slí í rua da Passagem 5.1.

«—Botafogo, um sobrado, tendo «=¦
plendtdas accommodasões para íjmilia
ds tratamento. W» G) J

casa da rua Alice n.
ã' ciiiiveu no 11. o? .(Laran.Aluga.sk84; ar eu»--- ¦•- — ¦-. .¦_- r' 5). c tratn.se rua Çonslltuujao^a.

.8.
ieiras; (71a G) J

A 
LUGA-SU por 200$ o predio d»
rua da Passagem ri, .97! .ra'»;9*

11a Companhia de Administração G»
rantida, Ouitanda. 68. (3i7J W I

A 
LUGAM-SK duas caras, na rua
do Riachuelo ns. as. e Web' ?»

chaves estão na venda da esquina c

tratu-se no largo de í>. f.r0"*!:c%i'VR
ltotcquim. 149» '> *.

Boa opportunidado para fts possõns intclhgentos o
aclivas. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético o uttracrite, vencer o dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperara saude e ser

feliz em amores e em relaçOes de
toda a espécie, escreva-mo ini mo-
diatameníc, pedindo o meu livro

intitulado TALISMAN DE PE-
DUAS DE CEVAH, onde conhecoreis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Coviir, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Rna Senho*
dos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
604, Rio. __________

vossos íniniigo». guuuu

GRÁTIS

insa com tres quartos, duas Mias,
luz tlcetric- os mais .pertences, por

». ._._ _. .,-. v..v. \it\ri;i 11. o-t;
(.oi _HÍ

130$;' informa-se na rua Maria u..».(.

Gaiíete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

indepcndcn-
tes, a moços do" comiiicrcio; na^rua

Bento Lisbo3 n. s.
ALUGAM-SE 

quartos
ti

(302 G) J

A 
LUGA-SK um quarto .espaçoso
com luz electrica. próximo d?s

banhos 'lc mar. cm casa dc família;
rua Silva Martins n. 34. andar .íer-
reo; oreeo módico. (967 OJM

¦HIBaiBBlBBIII!
§A'S 

REFE1ÇÇES... 
'

UM CALIX

ALUGA-SE 
uma boa casa com dois

quartos, duas salas, cozinha e
quintal, por 81$; na travessa ter.
nandina 93, Laranjeiras. (8850) K

DÜi

(i.to K) S

ALUGA-SE 
uni bom quarto, çtn ca-

sa dc íaiiiilia. a moços s°I,l!'r«>
informa sc i rua Comenda br I.co-
nardo 4». go^nõvaoJCjesil 

.pfEqrtp.

ALUGAM-SE. 
a cavalheiros 'do

comnicrcio. bons cointiiodoB, coni
luz electrica creado paru »»!l0íjijji5:
ueia co nisacailafl nara n Praça UUin-
ze de Novcmbio; a íua (.lupa n. 1-

íi.IO r.) s

a 4$500
a 3$500

O incomparavelcadarço para coz. com ha*atanas -
artigo exclusivo da casa j2]

Fitas de seda todas as larguraseJcoresjde.de; 800 réivo metro
casa 20 °t„ abatimeintoLnos;E!!?i855

ALUGA-SE 
uma bonita casa por

uo., á rua IJ. -Marciana S, tres
quartos, duas calas, porão, ÇM,
cidade, etc.

„.._., c ectrt'
(634 ü) »

i Guaranesia
¦!liliBiíHB!!»!ll!»lli!lilll!l»l!ílili!!lllll

ALUCiiVM-SE, 
mobilados, uma çs-

..léitaidá saki c gabinete, coni lin-
da vista para o mar. Iu» electrica c
mais commodidades, bondes a porta
e perto dos banhos dc suar. em casa
=eni creanças c muito osseio; na_ rua
Christováo Colombo n. ia, quasi es-
quina do Vlantengo. tos» «,.J »-

ALUGA-SE1

ALUG.\-«" 
na rua do Uiaclmclo

u. 161, nm quarto mobilado : cum
ncnsão, a um preço sitinmaniente ba-
rato, para dois ou tres "iw«s.

(5Í14 E) J

w

msm ÍÜIIIIi
9WiíBBiHlIlilW»

^SÊ^M CALIX DEI
! Guaranesia

^Mbm-:K:'M,'M.mimt:ss'-Mi,

M almoço ou jantar cotaplcto
com a sobremesa dentro de um

pão por fioo réis, ua tua. ilo Row-
rio n-_V3_^_„____J.__!±?2J

A IiUGA-SK nma porta para
¦i^'Ura pequeno varejo, em
ponto multo transitado; tra-
tn-so com o sr. Duarte Feltx,
largo da Carioca 13. -" K

LÜGA-SE o 2» iinilãr do predio
dn rua do Ouvidor 11. »9. l,r0;

prio para cs-riptorUis;..trala-s!_no '

lindar do referido

Fitas de seaa ioaa» «» -a*5uit"  «*«*_+« i _, .««-.non metro

g-saffiass-iSSâí aasi ¦
Um saldo de chapéus para Senho^e Mentaas _lncpiwe|,

o sobrado da rua -V pi-
ram:a n. 102, para pequena fami-
cstii pintado c forrado dc novo."((Jort C) Ai

csioas ds tratamen.
ALUGA-SE 

n r.
to; um exce"'

casa de familia,
ile mar; na rua
n. 30.

2 da
riia l-encral Polydoro n.' 23A, por

?!S mensaes; as chaves estão na ca-
cinlia n. 6; trata-se na rua da Alfan-
(lesa 11. 161; loja. (.074 G )>'

uma casa com
'alas c grande

quintal; iia nã do Cattete 11. =14,
c outra por ií3$, com dois quartos,
duas salas c grande área c outra por
87Í. tem grande quintal; na rua Iien-
to Llsbcva »9. .C8S G) J

ALUGA-SE 
uma casinha..n.

ri 
"

ALUGA-SE 
por 132$

tres quartos, duas_

A II.UGAM.SE as seguintes casas 1
xi.Gloria S c ia com _mpla3 accom-
modnções Para familia.

Voluntários da Pátria 93, com nua-
tro quartos c duas boas salas 9 ho.11
quintal. _ _

General Câmara, 98 — Bom armf
2cm c magnífico sobrada para peque-
na familia. _.,.,. .

Acre 64 — Predio de tres andares,
com um hom nruiazcin pat.i ncgociu.

.Araújo Lima, ia J Casa para pc-
qttena familia.
. Bulhões de'Carvalho 11 (Copacaba-
na). Predio para familia, com todas as
accommodações precisas.

Ilar5o de Itapagips 4(5 (avenida).
Diversas casas, com dois quartos e
duas salas.

ÍLeopoldo 14 (avenida). Diversas
casas com dois quartos o quintal.

'Ladeira da Providencia, 19 — 
Ças.i

cijmpletiamcnte «IJolrniada, com -dois

quartos, salas, etc.
O lognr onde as chaves se encon-

lr_m esli indicado nos cartazes, c
0:1 alugueis são do oceasião. frata-so
ua rua da Quitanda, 153. (

Èroximo 
aos banhos

luarque de Macedo
(339 G) S

.... casa nova com
.,_.„. . dois quartos grandes,

fòpão a gaz ou lenha, installações dc
litiio, (»r 100$; na rua De.cnovc de
Vcverciro n. 5". Botafogo. Irata-se
na rua Sete dc Setembro 11. ue.^das
4 ás 3. _^ -f-l__Lf-

sobrado á rua Bam-
73, com duos salas, cinco

mais pctlcuceB.
(243 G) J

A LUGA-SE uma
X_._U5S salas

ALUÜ.A-SEhina 11. 7
quartos c os

desde

iiralio'. (233 EU

ALUGA-SE 
para escripto. 10 ou para

rapi mira
trci

«MAS SEGCASE DE LEITE
FIECISA-SE 

de .
tle meia edade; Matriz n. 49 —

Bòtalogo; (416 A) J

PHECISA-SÉ 
clc uma pequena para

"ama secca e serviços leves; rua
Pereira Nunes n. 79- (oos "¦' K

apozei do todo o respeito',
iiiiiKiiifira sala df Ircitt,-, coni
sacadas c. mais um confortável quar-
to, ambos com entrada independente,
luz tícc'rica a todas ai commoilitla-
Jcs. Em casa de pequena ímiulm de
tratamento, recentemente mudada rara
a rua Primeiro ce Março 11.. 100., 2.
and.ií

notnes pura veMiUos- ^ 
^SJM*2^£2ii^

lindíssimos desde ¦ í$000 réis-Vendas - Galões - Cot does

1^I^W«W^SÜÍa occasiao de com"
prar barato. tnZiiík Exmos. fresuezas a virem fazer uma visita

L .c^SÍ^^Ssíisí* d0 nosso reclarae-

ALUGA. 
SE

Ciitlctc 11.
o sobrada da rua'iii 

chaves mi loja
(738

do

G) J

Não comprem
^^^^___^«I^^*^1

sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N.91
Fesaçjeni «ratulta em balança sen-

sível a 1 gramma
LUGA-SE uma casa Jior 85$. tem I A 'LUOA-SE ¦ independente, 1 quar-¦ ' ^-"- ' 4l».to bem mobilado, a rua Barão de

ALUGA-SE. próximo aos banhas de
Amar. ciplendida sala dc. frente.
mobilada; rua Silveira Martins M9-

(73.3 G) J

LUOAM-SE com ou sem mobilia,
dois quartos .muito arcjndos, com

írente para o palácio presidencial e um
outro menor com muita luz, muito nr
e lioiiila vista para casaes ou pessoas
de tratamento, cm casa do pequena
familia; nu ma do Callcte 11. "3.V.S0-
brado. ;-- (409'G),:J

da

ALUliA-SK 
uma casa jmr o»»,

grande quintal; na rim-do Çattc.(085 {*) Jt» n.- üi4.

ALUGA-SE 
a casa 11. 9 da rua

Bento Lisboa 11. 70, tem tres quar-¦ ' . rt.ii.if-tl; n8tos, duafl salas, coaínha
thaves no 81.

quintal;
(403 G)

A LUGAM-SK crislnliás n a
-tVATC-ida Aa, Cfloila, run do
Cattete 123. As chaves na ca-

15. 'í-uta-sc com Paulosa
Passos

AV«
XXno;

(.101E) J

UGA-SE uma s_ala para escripto.
•ua Buenos Aires 118

Aí'
Cozinheiros e cozinheiras

.——•— - » 1 •"

PRECISA-SE 
de unia perfeita cozi-

nheira dc forno e fogão; pa«a-
_e' bom ordenado, para tratar hoje,
«durante todo o dia, ua i'ra Barão

• «lc lHraEsiiiuitsa n. 37 — Fabrica das
(Chitas. U09 B) J

PRECISA-SE 
dt uma boa cozinhei-

ra, para casa dc família; boule.
•vanl 28 dc Setembro n. 174 — Villa
Isabel, (C7S B> i

.criptorio; rua (Io Hospieio 11. ü»

ALUGA-SE 
a casa da rua General

Câmara n. 27a, com bom ar;
mazem o 1 andar. Uc» JJ '•

A 
LUGA-Slí uma boa sala 'dc
tc a

todo respeito,
u

___ fren-
casai ou senhor em casa (!ç
icito. a avenida Mem de MJ

(i.lfi J) E

, ..  indepcn.
.dente, com ou sem mobilia, caia

de familia; na rua Marechal Jloria.no
13S. sobrado, (41» E) K

h. reclame faremos só este mez Ponto a jour ePicot «^
deíf5.^,.:wr «.uantidade. em tecidos de algodão a ASt

& Couip.
202.

rua Santa
G

ALUGAM-SE 
ns lojas do predio da

rua «lo Cattete 11. 47, coin fren-
te tambem para o beceo do Rio, com
ta electrica o gaz, com 21.A4 metros
ile comprimento e mais dois_ quartos,
quarto com hanheiro c chuveiro, área,
cozinha com pia c fogão;, trata-se na
mesma rua 11. 344. ate af. ti hpras
o das 3 cm deante. (8S7 _) lt

¦¦_--¦¦¦¦¦
I CHA' DE MINAS I
¦ (Legitimo Chapéo de Couro) ga Deposito: Rua dos Ourives 54 |j
«laiiiniHiüKSBiaiiiaiiniiíatiiiiiiui

Guaratyba n. 27, íireço, So$ooo.
(863 G) R

A 
iLUGA-SE para família «le trati.
mento, uma casa assobradada i rua

Ncvy. Ferreira n. 86, pintada e for-
rada*de novo, com «cinco qi:tirtos, dua»
«alas, cozinha, banheiro, quintal, po-
rão hahitavel com installação electri-
ca; as chaves estão na mesma rua ns
padaria defronte. Trata-se na rua da
S. Pedro n. 3... com o sr, Mari*
Basto. Teleph. Norte 3918.

<«i8G) J

A LUGA-SE. perto dos banhos do
«XVWan.T.ííu. unia 'boa sala dc frcii-
te. com entrada independente cm ca-
sa de familia; rua Corria Dutra 2.1.

(987 G) B

èAtSXriS^ *?SM*. em tecidos de algodão a
200 réis o metro.

•IA-SE, cm case de familia de
•nonto. um excellente quarto.

p.7.-a pessoas de tratamento; rua
reira Vianna 21,

Ver
(433 G) S

» Ti-r.\ St' no oredio novo da ">a

ALUGA-SE 
ótimo quarto.!

d

sala, para •me-
outro nc.oeio lia';

(45aE)J

da rua..Sc-
(041 10 J

•pRKCtSA-SE, para , pequena família
de boa cozinheira que saiba

«•iiíommar para homem c diirnta .no
nliiffiic!. Exigem-se boas rcjcrcncias.
Oráenailo 40*; travessa ile S. Salva-
«tor, 33 — Haddock Lobo. (391 " K

GREADOS E GREADAS
1JRECISA-SE.de 

tuna creada para
. lavar o cnsoinniar; rua do Mat-

to-o 11. 96. ^-t8 c> R

13 iU da
forrada ue

novo. com gaz e cectricidade, da rua
Visconde da Gavca 83. (409 EJ"

ALUGA-SE. 
das 2 ila

tarde, a casa pintada.

ALUGA-SE 
uma boa casa.

milia

PRECISA-SE 
de uni rapaz para

todo serviço o arrumar quartos,
rianto garantias dc sua COTduçto; a
lua da Lapa 11. 35. W50 >-J «

P"-"' 
UECISÃ-SÍE dc unia 1 cmprcgait.i

para serviços <tomesticos, dc um
«asai, na rtia General Giirgáo i.|o.
x_«3 13, Praia do Caju. (863 t) R

para fa.
decente; tem dois grandes

quartos duas boas salas, área çoher-
ta, giarkle quintal um vão rcsalio to-
do ladrilhailo. cozinha coni logao a
gaz quarto para banho dc água quen-
tc e iria. 2 latrinas, .ospensa equar-
to para creados; chaves no armazem
n. 177; trata-se na praça riradentcs
f.fi. Cervejaria Internacional. 9°) °

.Adicos ou para
po i riiaidaVAssembléa-29

A~ 
LUGA-SE o sobrado
nhor cos Passos c6.

A LUGA-SE um ituarto.
Amcços docommeveio'
sobrado.

:sÚÍendiilos sobra-
da ri" 00 Hos-

-„ ciíavês.na loja; trator,
dc' Setembro í? com

n um ou 2' 
na Larga 41

(940 E) J

AI 
UGA-SE uma boa sala de írcn-
ia casal sem filhos ou rapaz

iç, a '¦—_".. Ni„,.,_ Airirr.. n. 17.
E) M

LUGA-SE

roUtír'o.'1l.aCr'iua 
fJío..te Alegre

(07

um bom
ALUG.VSrfrente, com pensão, a
nhores de
Dantai n.

respeito;

quarto de
casal ou sç-

na nta Senador
(910 E) J

CHA' DE MINAS 1

LUGAM-SE duas boas c cip.tço-
,s.-.s salas, cam energia .lcclnça.

•e familia: á avenida Rio
13. a» andar lado esquerdo.

(1016 Jv) U
mn. casa
Branco 11

LUGAM-SE os
Ados. pora familn,
picio 230
rua So'c."- .—-,-- ,. .
raoatoso. Costa & <*•'
tissimo.

cptimos quartos,
de familia; preço

todas os coiiimo'
Vloriano

...  Car-
alusuc! nara-

(.88 E) R

ALUGAM-SE 
a

novos. cni cana
barato; tem ;luz
dades; rua M.

odi-
..." sobrado.
(.Si fi) M

^11111^^^^Í_S^cIg^l^-:
struido á rua da
ta-se na loia.

1 (Legitimo Chapéo de Couro) |
I Deposito; Rua dos OurJyeWí.JíB

ALUGA-S1C 
um auarto. a moçoTou

casal sem H hosf ma S^ Mro

264 sobrado. (l)'8 
'''_

ALUGA-SE 
um bom quarto, com ca-

trada [independente, cm casa de

faiuilia; na avenida Paísos n 44, sob
í K) S

A.SUGÀ-9E 
o predio- da rua Ma.-or

Fonseca n. Cll-as chaves estão no
n.'ai; tratase na rua do "Og""^63^

LUGA-SE uma casa
Anta Manha da Rocha 171 u
Dentro); iiiiorniar. na casa ^,
Cascaduri. à rua liatnaraty 21
tra, por 40$; ihfornjar
trata-se ra rua da

por 40$, a- dc
çm
ou-

,ur na casa li
Quitanda 127. .

(1004 1'.) M

Ouitanda ntt.J";
(457 E) J

A 
ILUGA-SE cxcclleiito ---.
na rua do Rosário 172. com tele.

phone. ?o$ooo

escriptorio!

E) J(180

SiLUGA-SE cm casa franceza, uma
ilgraiidésala «i quartos a sa a com
cinto' janellas, para casal de tratamen-
to, com bella vista sobre a cidade, c
baliia. com pensão, luz electrica, ua-
r.lios quentes, bclla chácara, tclephone;
ua rua Costa Uasl03 44. . =5'- ,,\'K:(249 10 J

Je .iiiiilia «o
tratamento, tuna espaçosa sala, cx-

clusivamcnte a senhores do commer-
cio. Avenida Goaics 1'rcir.,,151

AJf;U_.lA;SE 
em casa

.t

(613 V) R

ALUGA-SEda,
...... uma sala bem i mobila-
completamente independente, a

casal dc tratamento ou senhor nas
mesmas condisõcs. G.oria, 82.

(412 r) J

reza. 

A 
LUGAM-SE duas, boas salas «le
frente cm casa de finiulia. com

ou sem pensão, .cora mi sem
na rua Marccnal
11. i£. sobrado. ,

mobilia;
Fioriano Ileixoto

(-44 E) R

ALUGA-SE 
uma sala. com 3 saca-

Mas, .nara consultório ou . cscri-
ptorio, ou outro ramo;
riocá 52. i° andar.

A LUGA SE o sobrado da rua Se.
iílhhor dos Tascos 32. próprio nara
um casal 011 otrüi'.-. ('017 '¦>"

rua fia Ca-
(1011 E) M

A LUOAM:SB bons quartos, a rapa-
Ates ou senhores decentes, tem mz
electrica c bom banheiro; na nta da
Lapa 11. 91, eom saida pela praia ua
I.ar.a, pc.-to dos banhos de mar.

(7i5

ALUGA-SE 
a casa da rua D.

cia

ÂLUGA-SE 
na rua General Poly-

doro li. 20, avenida, uma casa
com dois quartos, duas salas, cozinlia,
clect-icidade: trata-se ua rua da Pas-
sagein 11. c3. (711 G) J

A 
ILUGA-SE o «obrada de ru» Slt
.veira Martins n. St, pendo ter

visto das 10 ás '3 horas da tarde; M
chaves estão su rua do Cattete, 154.

(79. G) *

ALUGA-SEAlico 
" o «.brado da rua

Sfi, Laranjeiras, muito ba-
rato.; tem bom quintal; as «chaves
cm baixo. (033 G) J

ALUGAM-SE 
bons aposentos, em

liiri porão, todo3 com jancl'as, de
20S a 40$; na rua Buarque de Má-
cedo n. 32. (874 G) R

F) J

ALUGA-SE 
poi

d
2003 a boa cafia

da rua Augusta n. rj (Santa
Thercza), con cinco quartos, . saias,
cozinha, banheiro, quintal c jardim;
as chaves estão uo barracão ao la-lo
trata-se na rua Sachct 11. 12, soo

 (49 _H _«

A LUGA-SE uma sala do frente.
i íniíc/irndeiitc bem mobilada, com

P-ns?.o. ti -dois ranazr. ilccniites; lo-
gar fresco c «ocegado
telephone; preço lios

electricidade
rua Visconde

Mar-
iana 67; as chaves 110 n. 63. Bo-

taíogo. (4..Q G) fa

VlUGÃ.SB 
"o 

bello sobrado dc
Aconsirucção nio.lcriia. com todo
conforto, para grande família; na rua
¦da Pass.igcm n. 9.1. Botafogo. 300..

ALUGAM-SE 
boas casas, com todo

conforto, nara pequena família;
na rua D. Pol.xetia 11. 70 Botafogo,
ioo$oo. (103 G|j fa

" 
aTÜÕTCsIv o proJio n. IX da rua

AGcn..ia! Polydoro n. 53. Botafogo;
tem \vr. clectrk-a; ioo$ooo (loaijj.

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto dc

frente, mobilado com gosto, a pes-
'oa dc tratamento; 11 rua .avares
Bastos 30; trata-se próximo a "ia
Conselheiro Bento Lisboa. (i"5 GJ&

HIO HOM Ma
(NOME REGISTRADO)

Cura a inllammação e pur*
gaçôes dos olhos ,

Em todas aa pliarma-
oias e drosTÉtrias

ALUGA-SE. por aoo3„.  mensaes, o
.sobrado -ia 

" 
rua oVluntarios da

Pátria 271; traa-sc na casa de for-
rageiiô. (433 G)b

AXUGA-SE cm cnsa de fa-
AiniHa nm bom quarto mo-
blindo, com ou sem pcnsiio;
na rua Andrade Pertenço 32.
Teleiili. ü. 5101. (J 778) G

Leme Copacabana e Leblon

Aí;

(le Paranaguá 15. Lapa. t,.-<> K) >

^«xsoooooocoooooooo^^oooooa^

I>UECISA-SE 
dc . . .

. serviço, menos lavar c cozm.iar.
creada para_ todo

ílormir no emprego;
IPpl-.dofo 284. 

_ia« General
(058 C) M

IJRJCÍSA-SE 
de uma creada para

todo s-cn-ico dc um casáb.scm íi-
Uios; r, V. -Carlos I, I2t, Cattete.

„(.6i C) ÍI

é_!_':{^:.'.

Wt

mm

»RECISA-S.E
para todo

de iiiha boa creada
serviço -dc um-casal

eu, menos cozialiar. Trala-sc á rna
do Hospício n. 84, «obrado, eom Vi
viam) Cabia;. t5' C) E

ALUGA-SE 
por 150$ a lma da raa

do Riachuclo 267, com duas salas,
dois quartos c dependência . tem luz
electrica. Aberto das 9 ás 12 e das
2 _s 4. U'? ''' >

m tres
á^tm-

vessã da Lagoa 11! 16 (rua í>. Cario-
ta).'..\3 chaves estão ao lado c traia-
sc á rua Primeiro dc Marco n. 9;
sobrado.  (26J _____

A 
LUÜA-SE unia boa casa
quartos, duas salas, ctc._

ALUGAM-SE• •-

1JRECISA-.E 
ilo uma

. serviços leves, (lc ^
cadn; na rua
Laranjeiras.

orçada para
òtidticta aínn*

rassos Manoel 21 —
(661 C) R

PRECISA-SE 
de uma creada para

casa de pequena familM.; rua de
Roberto

EMPREGOS DIVERSOS
¦RECISA-SE. ..
olmpéos. Slaison ÇlenicntiRC

Ker.i dc Sa

.iiidante d*
Av.

20 A. Tcl. C. 3733.
(593 U) R

as seguintes
para familiai

Rua General. Pedra ti.. i.íQ.
¦para neçocío c familia

Rua Mariz c Barros n._2?q,
. diversas casas, na "Vil-

Ia E'igen;e" desde. . .
Utia José Clemente n. â7l •
Rua Santo Christo des Mila-

gres n. 102. . . . . .
R-.ia San'0 Christo (1 is Mila-

itres, a loja do n. nio. .
Rita do Cunha, a loia do

ti. 64
Rua Viúva Cláudio ti., 32:.

próprio para ucsocio e
família ,•

Rua do S. Feiro, a loia üo
n. 281

Tos. Clemente n. 41. . . .
Ladeira do .loão llombm co
Luz. hiic Contra-Almirante

Baptista das Neves n. 30
Toro da iíoíia n. ii?. ,. • •'S. 

Pedra n. 251. loia. .
Trata-sc a rua de _b. rc*

VLCEBAS.
FERIDAS,
DORES,
EMPIÒEXS,

JRECTSA-SF.
«iStoriâ a. v

de um» boa lavadej.
lado'a

W>| O)
TJRECISA-SF. de 1115» b. .......
X 1» • tnúim*&m/l*Apta da

casas

130000

rot$ooo
I2.'$000

gi;ooo

IIO7OOO

101.000

I4o$ooo

_3.ltooo
ofiSooo

I.|J;C0O

202Sooo

o n.

i ^^ ___«_i__p m\9 sYPHIIjIS' * kheümat,smo •* M0LBS

TAYUYA
DE S. JOÃO DA BARRA

b. .nnlaner «olest.a do fando osçrop», 
^crpoti^ 

o 
J^S^^SÍoSuíS^GADO^^^ IX-

MB 6 sempro vantajoso. Sun nrÇ'l° 
j"0^^ --•— .RIO DE JAM51KO.

,WtIXOS.—V venda »» 5«?«__?JÍ™^^

ARTICULAR,
MtSCUIiAR.

o CE1.EBRAIív
ARTHU1TISM0,

syiiWlUloo o nso do "TAYUYA'

-ESTIAS

DA PEJiIjE,
ERUPÇÕES,
DARTHROS,
ECZEJIAS,
de S. João

e
Barra
TESTIXOS

looooooooooooooç__ggg__
ALUGA-SE o sobrado da

/Vrua do Lavradio 06, com
quatro quartos, duas salas,
etc; trata-se na rua da Qui-
tanda 08, 1" andar. (J406 h

T LUGA-SE por 2;$ pequeno. quar-
Ato. a. pessoa que _trabalhçJoni,. 

a

LUGAM-SE. a dois casaes «listm-
ctos. uma rica sala Aa frente e

uai esplendido, c arejado quarto, sem
mobilia e coih ou sem pensão, çm
confortável c elegante predio, habita-
«lo por <listincla família a travessa
Cruz Lima n. 33. próximo aos
nhos do Plamongo; tem tclephone

(138 G) b

ba-

A IjUGAM-SE quartos c peji-
Xlsão confortáveis desde 49
por dia, o uma sala com pen-
são para casal ou 2 cavalhei-
ros. 200S mensaes, luz ele-
cr*'lca, telephone, etc. Pensão
FnnilIluV, Praça José dc Alen-
car 14, Ctittete. (J 407) G

por 400? o prcoi.i 1
' iffi; chaves .no lo

trata-=ci na Comp. do Administra.
Garantida. Quitanda,. 63.

, (.1174 G- J

ALUGA-SE .
_T_Lrua Ilumayla

laJcira

com ..'sta Braga b C. (648 E) R

LUGAM-SEA tU
Aboa

bons commodos c
: frente; têm cnor.

u.nntãí; timbem tem um arma-
; (__ _t America 24. (ioidE)B

Senador" IJantas 8'___°7__:_...

bons comniodos. para- ; 40$; na
(7.99 E)J

* lugam:se
..•--moços soltcu
rua de S. Pedro

A-LUGAtSE
__kminolihtiO,

ma

um
1 pc
Março 3.1.

esplendido quarto,
.0.1 de tralamnito;

andar. (E

ALUGA-SE 
por 2=0? o predb da

avenida Gomes ¦ I-rcirc 11. ',;'..-
and-ir; trata-se na Ccaip. do Ailminis-
-íaçtn; Garantida, t rua d^Quitanda

63.

* T,ÚGA-SE_por 110$
__klGcn'éral

predio á rua
redra 11. I34Í próprio

tara negocio; chavei no. local e tra-
"se 

na\-o-n.. .èVAdmlntatmcap 
Ga-

rantida. f.uilanda 63. <3i.61.JJ

ALÜGVM-Sf. 
,•nente reformadas,

lúi lUachuclo, 147

um graiidí quarto, bcai
entil.-.co. para mocos do com-

mercio ou casal seai filhos; rua dai
Marrecas n. iS, sobiado (frer.te_Wo

ALUGA-SEve

Passeio Publico). (;6.l E) J

u:n ga-
líobiladus. a pessoas dc

tratamento, solteiro eu casal, com pen-
•.ida Mem de Sa ur. sob.

(7.Í3 IO J

Al.UGAM-SE.uni 
quarto

Ijiiiet:,
tratamento,
sio; avcui

casinha! comp ela
a s;$; na, rua

(i.tl 10

ALUGA-SE 
_-. ,--. - • , ....

.rua General Pe.ra n. 1.12-1. c.,a-por 50$ o predio da

ves nn locai:
Adiniiiistra-ãa
Üuitanda, 68.

trata-s.i na Comp. 1
Garantids, w f""1,.,1

Ui7> E)

A LUGA-SE
-jLnida J
aíURud
r.ha 27.

casinha 2.1 da ave-
Ja rua tle Sant'Anna n. 122;
56.; iuto.r_r.-5cs na çasi-

(r:io i'.) J

LUGA-SE unta graiile sala
_r\frc-„-,
Henrique \ aüadares
á Policia Central.

de

S, cm frente
(aCa Ií) S

ALUGAM-SE 
uma cxccll.ntò sala

c dois quartos;; rua Hospício 120.
s- andar, uraça Gonçalves Dias.

(757 r-l i

ALUGA-SE 
por 1.10$ mensaes a

sa da rua do Riachuclo -

trata-sc na rua do
sobrado.

Rosário n
(S05

372;

limpo a
inlcitanicite nova, da . íivcni-

da Mem dc Sá n. 349. esquina da
rua Frei Caneca;' ponto de grande
futuro. (.44 I') »

ALUOA-SE 
para negocio

loja

Evi-
ta-se
ttsan-

GRAVIDEZ
do as velas aniisepticas. São
inoilensivas, coinmodas e dc cí-
feito seguro .Caixa com 25 vc-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
reis. Depositário: praça. Tiradcn-

tes n. 62, pharmacia Tavares.
(1304)

A LUGAMSh
_Ta.jiaz
llásboa n

dois quarto»,,para ra-
rua Bento

Cattete. (604 G) J

ALUGA-SE 
uma

los.
casa. com 3 quar.

salas, com fogão a gaz. c
a lenha, banheira e aquecedor do
agita nor i;o$ mensaes: na rua Gc-
neral Polydoro n. 248-A; as chaves
estão «a mesma rua n. 25° casa n; 0(
e trata-sc na rua da Alfândega 11.
161, loia. (073 G)M

A'LUGA-SE 
por 100$ uma boa ca=a

com duas salas, tres quartos, g:i;*t
ciectricidadc c mais dependências, ú
rua Pereira Passos" n. 38, Copacabana.
Informações i avenida Atlântica. 762.

(620 II) K

ALUGA-SEmiüa de
por contrato, para fa-

tratamento, o predio üi
da i;ua Vinte de Novembro, Ipanema,
mobilado* Informações com o Ccscão.
á rua Municipal 34. (617 H) R

ALUGA-SENa: 
' 1 predio da rua Dr,

ascimento Silva n. 47 clpane-
ma), com jardim ao lado, grande ter-
reno murado, electricidade, fogã.i a
ga_; ns chaves estão no barracão juu-
to e trata-se na nia, Jlarqucza do-
Santos 41, ehalct XIX, nn Caíjclc.

, (201 c.j .1

ALUGA-SE, 
cm. Copacabana, con-

fortavel e liygiciiica casa, ú rua
General Cóm cs Carneiro 13 3 * a» chaves
4 .rua N S. do Cooacabana n. 1040;
tratar, rua Rosaria 159. a" andar:
preço 170$. (274 II) íi

A LUGA-SE por 132$ o predio á
_r__rua Humaytá n. Co-IV: chavç3

fundos: trata-se na Comp. (le
Garantida. Ouitanda

(3"3 G) J
1103
Administração
it. 63.

ALUGA-SE 
por Si$ o preilio á rua

Costa Pereira n. 53; chaves no
Comp. de Admi-

4 LUGA-SE um optimo sobrado, na
A-ivcnida Gon-.cs Irare n. 14''j
chaves no i" andar, (iooS E) 31

ATXGAM.bE 
2

de -.rente. 
;J1H

rua ila Üuitaaila

quartos, sendo um
eu separadoí ;

a" andar.
(996' E) U

66.

A LUGA-SE para fr.mi'ia de trata-
..Vaicnto o grande c coniortavêl 1'
andar do predio intcirax.ciitc novo da
avenida Mc:n de Si 11. 349
7 bons quartos, duas grandes
:nai4 dependências. Wj

tendo
ralas e

IO R

n. .i3; trata-se..na ---, -
ni=tracão Garantida, Quitanda, CS.

13172

Precisa
comprar MOVEIS?

G) J

A LUGAM-SE magníficos apo-
Asentos com ou sem mobilia
o comida sã e variada. Preços
módicos. Rna Corria líutra

146. (J 5783) G

\ casa quo mais vantagem offerece, em preços o
qualidades 6

A. F. COSTA

n.
A I.UGA-SE

Ano.noel
Ma-

... .ua des
(9,0 CE) Ml

."'liSuito"-. 
Siliumi: 

I A LUGA-SE cni «ia A
.Ia á luz eleetrica. entrada .le írcn. \ JXtaAo respeito «ma._s_ala

te da rna e ocm accommodacõea para | Iai.a. .p:
mm casal; aa chaves «a rv.a General
Poiydoro ii. 14. e trata-sc
Ourives u. ta.

de familia di
,1a, bem taoid-

a um casal coni oil fen pirt.
ua Chrii!ov.-.ã Colombo, m.

Cattete, Dois de Deiembr, .
<354 D 

"•

Mobiliários tle estylo e phantasia, manipulados
com ns melhores madeiras do' pai/.

Ao gosto do mais exigente e ao alcance do todo»
Especialidade em capas para mobílias c stores bordados

Remeltem-so catálogos pnra o interior
Rna dos Andradas — 37

tiui-jjphoínb jsé; ia->o

¦¦':¦ y,.^,!iliA.^ .'f.'
- ¦- -**

¦ -'Ti:_i.'.-.-'_,v_,i.'_. -'•

iigmms^a*®®
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INSTITUTO DE
PHYSIOTHERÀPIA

•*'«*i' -i ~f7í"' .»J.'—¦5a Hrffiafe-*;
:Iü?í#é^^

\ .«Estabelecimento moãssrna *>nnlco no BrwiU jpar» tra-
1 fe tamento garantido' de , qtinsl tod-a «up tnoR-jtlás
|| I- cbronlcas o agudas -áem medlcàmentqffilntérnos,
^^Hth-rrJtisrno è suas .rraiit».
íjiesiações.í-lrhetJttnaiismo,, 'tocxe-

ma», sciailiLca, gottta, arca» do
SFigrado e Rins)- Inflammáção
do» Rins (nephrite») Obesi-
dadie, Diabeties, Impaludismo,
Anemia, LymphatisnMil, -Arte-
. riosolerose, Gíyptw, Constii'
pações, Motewia*. do systema
nervos» CNenrastenia, esgota-
mento, Kystierismo; falta de
•ncmoria, indolência etc.).
Pérrturbasõe» da iwnstruaçâo,
Asthma e- broncbites rebeldes,'EtwátTitéoafl, Dy**per>9Ía, Dores

,*^s**t*icsis, Prj-âo de. veiwi*c,'Rbéúraatismo e toda» as mo-
lestias do Estomagro, dos M-
testinos, do Figado*. do San-
gue e muitas outra» são et-
ficazmente curadas pelo»

TÂSMÉM
DE PREÍgÕS
«Massagens, 2$ a, .,- .
Banho» ffc uu.!'''••"'•».¦Banhos de Vapor. . .«Ducha», afrtjVio a. ¦:>.-'.«'..
Banhos Sülfurosos'."",
Banho» Cairbogazoios .-¦'
Banhos de Iodo. 1. .
Banho» Helon. .¦....- ..
¦Banho» der/Oxygiãttiio.
Banhos -Quentes,.....,:;. ,
lE outros de 2$o'oò a.

6$ooo
6$50o
4$ooo
j$opo
3$ooo..
4$oqo
4$ooo
3$ooo
S$SOO.$500.
S$ooo

H0MÊN&
RAPAZES

filtl EMENÍKOS
eonif i- Ninguém

XAROPE DE S. BRAZ
!*É éüra toBx-5-j, ijrnncliite, coqneln.1
^•luj,^Í|ibe*rCBloéee asttaina. Tom»!-

-o éter certeza de eMftr enrado.
ÃIÍÜKGBSK-'""O.-- OUTROS B';0-N f3
I- X-AKOJPES que voa* oífarecenií
fe, --. Preflodò vidro 2j5f.OO': . - ;
%m&&* tí de ». BRAZ"¦• •$¦¦•¦ tlrogãria-Bfiréellos— Niclheroy

Depósitos: Uiijjguayaoa, 01......| pmMtirechal'FlQrlnnó,'.í>3 ....... > i\l\J
Assembléa 34 K

As assignaturas têm descon-
to de 10, 20 e 30 por oento.

Banhos de Itu — Ducllos — Banhos do vapor -—
Massagens — Gjrmnastlcas — Banhos mr-dlclnaes:
Sülfurosos —• Carbogazosos — do Oxygeulo — do
Iodo — do Amido, etc.

* Procura» ,seinj>re evitar os remédios internos mie
(mando nial receitados arruinam vosso organismo. Çu-ra-e-

/«t «'vos .pelo3 meios physicos que em qualquer moléstia só pro-- duzem resiiitados benéfico». Os Banlíos M^lcitiaes*, podem
.* ser tomados em. casa. Vendem-se Banheiras e ,-t.pparelhos
¦¦''nara Banhos de iMt trãe Vapor « cnviaim-.se Banho» para;' 5. interior. Qualquer pessoa pódò se tratar no* Instituto
— gastando aoen-as $800.-por dia.

AVENIDA 60HES FREIRE, 99
-Tolopliono- 1202, C. — **.-— BIO DB JANBIBO
Enviam-se grátis um livro com cxp'Jiiac5o9, IphMogriipliiifcas,

etc. mandando-nos '200 reis cm sello
Consultas diariamente das.o ás ti e das 4 *•' 6 noras

Dii-eotor medico ¦_* DB. ANNIBAL VABGES

ALUGA-SE 
por. cinco meies, perto

dos banhos de mar, uma casa mo-
fl.llada, paraGoulart n pequena familia.; na rua

6a (Leme). (637 ") R

A LUGA-SH o predio n. .57
'ii-iln roa Ipanema; trata-se
110 n. 65. <J4920)H
I ALUGA-SE- por 140.$.
i\rua' Guimarães Çaipqra

o predio &
121.

¦KsTâTorrãdo 
"b" 

pintado dé nova. Tra-
ia-se á rua Dr. Dom.ngos Ferreira
n, 292, Copacabana. (4»S "). /
¦A LUGA-SE a excellente casa da
'iVrua Kercjinha n u com 4 qua^
tos luz clcctrica. focao a gaz. Çlc.
os' chaves 110 armazém da esquina,
írala-se á rua da Al andçM,3». ~°
findar.;' telephone. norte. 

jj^Vg) M

Que esteve atacado por- uma
forte tuberculose e «íe extrema
gravidade, offercoe-se- ipara dnldi-
car gratuitamente a todos que
soffrem de .enfermidades respira-
torias, i assimi corno' tosse», bron-
chites, tosse, convulsa, asthma, tu-
berculose, pneumonia, 

'etc;, om rc-
médio que .oi-crljrott* éomptetanten-
te. Esta indicaçiio para.O bem do

:hranair.d-iit»e, é conseqüência de
um voto. Dirigir-se por carta ao
sr. - Eugênio- Ávellar. Caixa do
Correio; 1682.

' A- IjUGAM-SB
liiriia Ipanema 89 «

dois bons predios,
91'(407 II)

1AI.UG1.VSG por 170$ a casa n. 52
lAda ma Vinte de Novembro, canto

SPralaFÕrmosa
e Mangue

i A HUGA-Sr? a easa da ra» da Am^
iVrica 86, dois quartos, duas salas.

animal ao lado- (613 D R

ALUGA-SK 
uma casa, pintada e

forra ia dc novo, com (rrande quln:
tal e porão habitavel. na ma Farnezi
ri! 68. Morro do Tinto; trata-íe- -aa
«ncsiiia, de meio-dia 4 . hora. -,

m SEU

lhe pfferece maiorps vantafgeiis em
roupas sob m'dida confeccionadas
cotú cjasimiras i JX O LEZA S e
FRANCEZA S com forros de pri-
meira qualidade por 50$ e 60$

o terno
Roupas feitas* ternos de casimiras
modernas em pura ia a 35$, 4Ú$

e soêooo
Todo o freguez que nâo encontrar
roupa feita que agrade ppderá mandar

fazel-a sob medida
Sem augmento de preço
LEÃO DE PORO
RuadoHosp:GÍa-EsquiiiadeAndratlasí

AlUGAiSB. 
o». Villa do; Lourde»,

& rua Desemhaiirader Iiwro *&
uma boa casa, ¦ (934 W)

ALUGA-SK, 
oor U"% o ru 39 da

rua Valparaiso. ncito do largo da
Segttnda-Feira;. iuíorraa.se no 4i;>

(8o» K) J

Aluga-se.rua Club

Ar.UGA-Sl?' 
a hoa casa da roa- fa-

ria 28 Estacio dc Sá. por 172$;
esti aberta: tratar sA com' n nroprie-
tario, 4 rua Christovüo Colombo «ij,
sobrado, Cattcte. (999' J) a
ALUGA-SE 

o prelio da rua dc S.
Cláudio n. 23. para- família, cora

3 quanos. 2 salas. cona. «-cozinha, po-
rão quintal, arvoro» frutíferas; as
chave» na rua Maria-José ij, Gaiaeip.

(008 J) M
' A tÜGASl-ST,. em- casa de família,'Aoifartos. e. «alas. bem mobilados; a
rua. Dcui.*mia Constant 121. (45o)J

LUGA-SE.a familia a b»á easa.39
da rua- Coutra-Almiraate-, Baptuta-

.das Neves,- antitt» rnada-piar -proxi--
mo á avenida Rio Comprido. (64aJ)B.

! A LUG-X-ST?., por. ai» o predio- dá
Lrúa lieiíédicto Hipoolyto n. 2«.

com duas salas tres ouar.tos. saleta
«ara cimoinmar. despensa cozinha
ioda ladrilhada, «>-V0íaV..KÍ'«íí-i
iiheira. área. ouintil com tanque para
l.-ivnr. roupa com boa lnstalIac5o: ele.,
düçà, pintada e forrada t*>.*?0Vi')**B

\E__\i18t\ da rua de Santo Christo
flòiPatJSnfircs, iá com' armações • e cá-

a Iwf um' bom botequim 011 ten-

Iffifffg A '^ (646 | «
i"AÍ,ÜGA-SE para negocio', o predio'i\da' rua Visconde de Itauna 147.
com itnmcnso terreno OM fundos, ou-
de píde ser montada. -\\^s. grii-.de :»»•
brica ou um elegante cinema, pois
o ponto é de primeira ordem; émes-
1110 ea.praça Onze do Junho.r ^
"TÍÜGAM-SE 

por 17a*. o» prédios
m-\i\i. ¦ Ais è 52' d» ™» Conselheiro
Pereira Franco, i», e a», aniterea. rc-
cciitciiiente pintadoii ç forrado»,.rillu-
uiiaailíis a luz clcctrica, com quatro
bens- quartos, duas salas c dependen-
vias: as chaves cstüo no n. 56, o tra-
ta-ss na rua da Alfândega n-.»6..
sohrado'. to" » l

AI,UGA.9E 
q casa- da rua Cunha

Barbosa, 33, Saúde, comnletanicn-
te nova,-própria para: moradia:- par»
ver na nresma, das 13 áa 16 horas.
Trata-se na- rua Uruguayana, n. i?4.

(435 ]) J

por 200$. a casa da
Atlileico 29; as chave»

no¦ armazém Dragão no largo dtt.Se-
gunda-1'cira; trata.se á rua do Ro-
•ario 14a. (892 K) R

exccllente casa da
iar n. ji.- Tem luz. ele-A 

ILUGA-SE a
rua Aguiar ... .. . —

ctrica e banhos quentes.. 1A1 chaves
estão no n. 33, onde se. in/orma.

. (844 ) R

ALUGA-Srí 
o casa n. 73 da rua

Aráuji Lima Andarahv. com tres
quartos dua» salas, cozinha., ilçspen

Tome PEiríttltÁL MA-- 1UNHO / • :'.!•;
Bn 7 dé S^ejjBhro 186

Ar,UGA-SE..a 
cao» tv, Ü4 *a'ma

Visconde ¦Ihinisníty^*»' cllaves! os-
tão no.'.armazém- PfiXinio (era Villa
Isabel). !. j. (i33 ,D, S

ALUGA-SE. 
.poti-noÇ meustiis, es-

paçoaí> arniãzem, noj^o, com chácara^

- A'LUGA.*JE a casa da rua relir.pt
XliCamarSo 44i- contendi}; dua» salas,
dois *quartos, cozinha, quintal, entrad;
ao lado; as chave» estaò no armazém
da esquina. Aluguel, toilfooo.

.-. :.:.. O34 W s.

ALtíGÀM-SE 
os predio» da rua

Con,sclheiro Joblm ni. 19., com
bon» conimodos; jardim e quintal'gran
de.; taría.so na rua: Barão de Boir
Retiro., n 119.; 9i$ooo. (440 L)£

: Migu»! Bra»», «r -.- ,
traecfio dc callos e unha» eiicravodajf
sem dòr, etc, r. Oftvidòr, 165, soo,
T. N'. 1ÍD5. Aos domingos^alten*.*
de chamídos a domicilio, Teleph'.
Jíorte' 263$, , . ...-¦..

¦i .—. ¦ :"
.A-LUGAiSE uma casa, com 4, de-
Apartamentos, água e- quintal; a rua
Silvio ri; 100; trata se na uiesnía, es-
tação de Olaria. (6"9 M)K

iL.uiirirjiiiii'11 m — wmm mi $m liü UMWespecialista sm« ex*

•ALUGAM-SE predio», com .. .2, 3
i\o 4 u-jartos- c todas as mais coni-
iiiodidadc-i com electricidade, desde
16S e 120$; bonde na porta, e perto-
ia Estrada de Ferro; para ver c tra-
far. na. rua Assia- Carneiro 139. we-
dade^ . (624 M)R

AiívUO.V-SE por-i-«S) a boa ca.ri da
-:i.rua de- S. João n. 3», estação* do'Rocha, 

cora tre» quartos, etc., esti
tberta. (68a M) J

: A',LUGAtSE o predio da. rua Souto
ÍXCarvallio n. 4S. eom grande» ac-

ALUGAM-SE 
tiredios, cora bon»

commodos. quintal grande, luz ele
letrica; tratam-se na rua Barão do Bon¦Retiro n. 119; S1S000. (140 L) ?

AIjU.GAM-SE, 
'.em casai de família

um .quarto. ,«a!d e. mais aerven
tia; iía"rua Francisco 'Eunenio 155
casa n. ;. (381 L) .1

ALUGAM-SE, 
â

(Alegria).
ha. .3 e 4

rua Ávila ( n.
, as* excellcntcs. cazinhas
próprias nara pequena fa

próprio „para qiialqiifir.,iiegocio(. depó-1 ™yjj;" 
u"Voltáfrõsfi locãf rriulto «anda'*¦-- n^íiiai.b.' Luiz bon-»yel_e tranquiltot' aluguel mensal.sito. ou fabrica

jraga-n, 132 (424*L)..R.i

ALUGA.SE, 
p6r'*tfio$. a'nova,,e.

conf jEtavcl casa da .rua Amaral. n.
go (And.wariyil,'.própri*r'paro pequena
familia d* Iratamcntei-as chaves com

¦o ' encarregada idai.avenida no mesmo
local;. trJa-se na riia Sacliet- o< 12,
«obrado. CiP W R

A LUGA-Sl? por 120$ a easa assa-
¦Übradada da ri» Fcippe Camarão
n„ 117, com doisAtrajtqs, duas salas,
«rr-mais deóendenciiJF.i-lTrata-so nq rua
de Santa. Mita ni| ^'rMáracaiiíj' on-
de estão g» chaucsJ,^ .-($^24,1,) «l,

ALUGAM-SE 
casas por 7o$ooo com

dois quartos, c duas salas na ave-
.rtíiiidà S. Christovão u. 623, ponto

sa banheiro, copa, .oorão ,habitav.el-..|..do» bondes.dc $ioorfi
quintal.'' Illuminação clcctrica;- as 'êrfa- '¦«-:-; 'fo,;—¦$¦
ves estão no n. 7S. e trathiM'na',,rua ;¦ '«- -¦
Municipal n. a8, escriptorio-; çorrH*s5jjsr. Létm. .. .U';-Jt-**8 M' J

T.Cf: CJ iranquuw.i*
luz--eiectrica, 60$;

corr
trata-se na casa 6_

(4319 L) .1

liaWiWlilliíIBlIlBlilIfMilillBIlB
CHA' DB. MINAS I

a (Legitimo Chapeo de Cour») p-
m Depositei Rua dos Ourives 54 D
anniiiriiiiiiiiaw^^

A LUGA-SE uma boa casa com dois
-fXqiiartDS,. duas'Salas, cozinha, quin-
tal e jardim ao lado; na rua Souza
Franco, 123-  ¦¦ (599 J ¦ R.

ALUGAM.SE 
casinhas, com s..qitar-

tos, 2 solas c mais dependências:
na rua Francisco Eugênio; aluguel.
75$. Pag'is adeantados- as chaves nç.

(133 L) 3

A LUGA.SE o esntaidido qrcdid" da
-Cirna Mariz e- Barros 348, para fa-
milia;. trs» quartos, duas salas,igranji
de qtrinlal—e- mat - scomnartimerltos -;
aluguel baratissimoíi as chaves no 346,
casa s,. tor especial favor. ,(,8j)L)R

. lo» 'da* rua
reformado, porão

habitavel; logar alto bonde de* 100
réis; preço módico, (681 I.) J

-A LUGAiSE'.o-'predio
Xi-Géperal Ãrgollo,

ALUGA-SE 
uma- sala ou um' quar.

to para casal ou- senhora-,,, na rna
Barão do Itapagipe n. 286. (902JJJ

ALUOA-SE 
por 35$. cm casa fran

ccza, uin pequeno quarto morna-
do e 50*. para pessoa »6ziaha; 44
Bqrão de Itapagipe. ' (789

,, rua'
j) R

Autorizada.a, fúnecionar em t0do 0 Brasil, garantida ciM.cartír
patente n. 23. . . ,' - Club- de joiaa e outros artigos com 6 sorteios em una su pres-
tação, ;•'•*:*- . • -**j- '-1 •

Resultado da semana findapara todos osplanos: ',- ->?;„ ..-..
• 30 Segunda-feira ..... ;:'". ; ,- . . .-, 8o;r~.7írr-'31 Terça-feira . . . .-•'. ,:.-••-,*'*'-»¦-#-•*¦:•' 7t;2 r£ic:.",'

Novembro: ¦-',-.' ."'....¦•- -.'.
Quarta-feira • » • • •¦'•- .- . '. ••¦.-» *¦ 6?"."" "••¦•
Quinta-feira ..••.....•.•¦ Feriado

3; Sexta-feira . ...... . . . • . . .¦ .00 .--¦ ,.v-
4- Sabbado.... ,....-,  . Cr-

O Fiscal do Governo, Dr. Josephino Felicio dos Sarttos, ' . __ 
';

Jóias, Relógios, Càpa3 dií**orracha, Gitardàs-chuvas coin cásua
de ouro oti prata, Machinas de costura'- e de' escrever, Espinsa.das,
Pistolas, Catabinas, Bicycletas, Mobílias, Filtro "Fiel", Roupas ,
branca» para homens, Harmônicas,,Temos de, casemira,' Ciiapéos pa-
namá, palha communs,. de feltro- e outros artigos. .,

Acceitam-se agentes idôneos, dá-se boa commissãòí
Peçam catálogos e prospeetos a 'Ricardo Augusto Biato.

Rua dos Andradas, 79 Telepihone 5039 — Norte.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1916

JHil \r\
;''-'tòi SZ S f _ *?¦ :¦: •- !.í 

'"-'.¦

Õs Igtâqdes arniqzens da
-;.. -SL. i-*i.*. ¦/..- .;: -¦•. ¦¦:¦

ALUGAM-SE 
os novos chalcts a

rua- Padre • •Migaellnb ns. 25 e
25-A, com boa» accomrnodaçõc» para
pequena família do tratamento, teni-
quarto de banho- com - banheira csmal-
tada, bidet, abundância de água, in-
stallação eiectrica. Aluguel- 100$; os
chaves uo orinajem do' Píve o tra-
ta-sc. na.tua de S. José n.. 78Í soj.
brado. ¦¦' ¦'¦•'- '¦ ¦ ". ' ',- 

£(7f6S) 1

HADDOCH LOBO

- t LUGAM-SE por preço barato,
.Almas casas com dois quartos,,duas
«alas c-bom quintal. Informa-se a rua
Cardoso' Marinho n. 7. escriptorio.

¦Traia Formosa-. 14-1' jj >.

i _ LUGAM-SE por preço barato, boas
Acasas com dois quartos, duas salas
.• bom quintal, lnfornia.se ã ma W*
doso Yfnrinlio ti. '. escriptorio, Praia
'¦¦'.in-iona. U" T> J

e Rio Comprido
V,LUCA-SE 

n casa assobradada
ri

ALUGA-SE'.uma 
casa. còm 2 salas,

3 quartos cozinha c quintal; alu-
guel 70$: na rua Uruguav h. 239. ,

(479 K) J,
: A,LUGA-SE'0'prtfdio n.: 64 á. rua
AViscunde de S.-..Vicente, com bons
commodos para familia. luz,' água e
esgoto; aluguel 120$. (4°i -jv 3

AiliUGA-SE 
o predio 144 da; rua

Barão dc Uba, muito perto da
rua -Haddock Lobo, tem quatro quar-
to»; duas- salas, porão habitavcl, bom
quintal e mai» dependências; as cha-
ves estão na loja de ferragens pro»-
ma, e trata-se na avenida Rio Branco
n. .102, com David & C. (24S K) J

ALUCAM-SE 
casas. a. .20$. na rua

Condo Bomfim 229. . (735 K)J

uma boa casa. £
„..__ .nha- n.: 42,. iwoxir.

de Conde de. Bomfim, •¦ (788 K)ALUGA-SE 
u....  ¦, --,

Salgado Zenha-n.. 42,.próximo 1

S. Glirlstovão, Andarahy
e Villa IsaBel ;.'v

ALUGA-SE 
a boa casa d.*i travessa

Dcrby Club n. 21. com dois quar-
tos, fluas salas,, cozinhar, uespensa^
porão habitavcl e quintal:- os chaves!
ttstão. poi; favor, no n. 25. casa 1. e
trala-se ua tua dor Hospício n, 150:
preço 132$. (493 L) J

rios o*
mew%

sortimento de to-
para ho-
e crianças^enliopas

ÂLÚGA-SE 
'um hom_predio,

familia.
. para

 sito ã rua Dr. Silva, Tin-
to 44. Villa- Isabel; chaves K infor-
mações no Boulevard aS- de= Setembro
342. padaria. (242 Pr*

ALUGA-SE 
a easa n. III da rua

Nouneira da Gama. Cancella; duar
salas, dois- quartos; tem electrieidade;
as chaves- estão no-n. I; trata-se n;
rua Senador Alencar 162. (66o;L)J

ALUGAiS8r;a 
casa, de ébaifrftcçlo'¦ .-

moderna, com duas sala» ' ires
quartosi cozinha banlidra.'. cEinaltada,.
cliitVeirò. ' íuz^.eleclfica. .dóis''W. C.';

;entrada nifepcntlcnlc, còm, lioa árca^
endo quarto para macio; .níkktiiari}iV

rão de Cotcgipc ri,- ii8l- -ViuV IsabM';
preço commodo; os chaves no ri. 100.
e trata-se-'iif)''-'mesmo,- (860 L)R

ALUGA-SE 
uma boa casinha; na

rua S. Francisco Xaviiii 347. ca-
tia 5; trata.se na rua. Haddock Lo-
bo- 37- ¦ ¦ ¦¦¦ (741 M J

ALUGA.SE 
por s. 0$. á nred.r* ,darua General Delgado a-'. Carv.t.lio

11. S4. antiga Industrial; trata-se na
rua Rodrigo- Silva n. 40. ounve-
saria. (4400 K) J

: Ai LUGA-SE a familia de- tratamen-
-Ato, unr elegante o confortável pre.!d!e novo, situado num dos melhore»-
bairros desta canital, pelo módico. al-n-
guel de 270$ (atfendéndo á -oceasião),
tem. sala de visitas, dc ianlar c de es-
pera, linda varanda ao «ado cora "mar-
quise" dc vidro e escadaria do ferro
c mármore, Ires grandes quartos, to-
dos com janclliis, quarto de banho
com todos os requisitos; espaçosa cn-
zinha com dois fogões c boa despen-
sa; enorme porão habitavcl com com-
municação interna, grande salão dc bi-
lhar c magnifico quarto indepeiideiHe,
convenientemente forrado3 c assoalha-
dos; optima instaUação clcctrica com
interruptores em iodas as dependen-
cias, duas entradas com portões de
íerro; para tratar e: ver com Rodot-
51I10 Guirrrarãcs, largo de S. Franein-
co n. 25, i» andar. (408 D J

ALUGA-SE 
um bom predio. asso-

bradado, de cstylo moderno, cnm
2 salas 3 quartos, cozinha despen.».'
banheiro; electricidade « Krande '-ter*
¦xuo. por ioiS; na rua S. Luiz Gon-,

izagaí- 557: tcliavcs no 557, 
'casar VIII.-''""•.• -'¦ (891 E) R

 da
Uiia dos Coqueiros n. 20, pintada

te forrada dc novo, com accommoda;
ções arejadas, luz clcctrica, bondes a
porta, etc.; a chave está na rua Ila-
jitru' n. 7, onde sc informa.

(462 J) R

A IjÚGÀM-SE; cm casa de -familia,
xVuraa sala dc frente c quartos,
para casal sem filhos ou rapazes sol-
leiros, todos com janellas; na- rua de
iS..'Luiz u. 23 (Estacio de Si). _

(243 J) J

A LUGÀM-SE boas casinhas, pro.
-fVprias nara familia regulai, a 73».
«5$ c 005, assobradadas, pintadas c
torradas dc novo: iu rua Prei.Çancça
i'S2-, trata-se na: avenida Salvador de'
Sa 114. (430 J) 3

ALUGA-SE 
a rua Haddock Lobo,

422, bons aposentos com ou tscm
XXpoiisão. Dá-se comida a domicilio.

(310 R) S

Ca-i A LUGAM-SE boas casas em
/.Vtaaiby; trata-se na rua .Magaljiacs

ALUGA-SE 
a-casa da rua Uriitaiay

it." 136;' trala-se no anuazcni"da
Joaquim. '*- 1

(4144 K) S

(298 J) J

: A 'LUGA-SE o predio da rua Santa
¦iVUi-xandrina 11. 209 (ladeira do
Martins XI), com quatro quartos,
ues salas, cúpa. cozinlia, despensa,
instaliaçtjcs eiectrica e'a gaz; collo-
cado cm centro de terreno plantado de
arvores frutíferas; em local elevado
o saudável; aluguel módico; trata-se
110 11. 181, onde eslão as chaves,

(490 J) R

A LÚGAM-SE as casas I e II, da
-ílVilIa Jloria, sita á rua Gonçalves
11. 40-A, com duas salas 2 quartos,
ároa coberta cozinha quintal, instai-
lação clcctrica. etc.; chaves no n. 1\.
Catumby. Preço So$ c taxa sanitário.

(705 J) J

I A LUGA-SE por 101$ o predio da'Áirua Dr. Carmo Ncito - n. ai3-A,
'oja: chaves ao lado e trata-si na
Comp. de Administração Garantida.
Ouitanda, 68. (317SJ) J

ALUGA-SE 
o prodio da rua-Conde

dc Pomfim 791 com ç quartos e
bom porão; chaves no acougue, e tra-
ta-sc nar rua Moura Brito 19. _ .

(5221 K) J

ALUGA.SE 
o tKcclleiiíe.c

tt
confor-

tovcí' nrcdió, para faiiülia de tra-
tamento. com cinco bons quartos, doas
salas, sala dc espera, copa banheiro,
chuveiro. W.-C. c mais dependências.
á rua Santo Henrique 83; trata-se
nb 83. Fabrica, das Chitas. (304 K)/

ALUGA-SE. 
por 95$,

ita . com 4« quartos.
electricidade-, clc
so; chaver no n,
mtario

casa moder-
foç*ão a ftar

rua Ksperança
53. bonde S.- J*-i

(461 L)R

na

:Q.m c^mç^sfixos e
7 bartâfcsimòs
€rimW&Êe$ conjpletos para
miva& a ¥2%Boo> 7oÍooo>

/fo$oao e26ó$oi70.
:ti_t*~* '¦ ¦ .,

Valem o dobro
tim m "1
.ilw' t-si :._*j,J_i.i4 1

__f!m____l____MÍ 
'-'-

t

ALU.GAi.SE. 
nor 117$, o bem Io-

ciihzado jiredlo da ladeira São
Januário n. ij, com 2 esoaçosos.ciliar-f.os. 2 urandes Balas, -dependências c
iiom quintal; a..chave está no ri. 17. c
trata-se na rua Alfândega 68. sob.

. (917 I.V J

ALUGA-SE 
o ptedio n. 12 da rua

Major Fonseca. S. Christovão, bon-,
des de S Januário, logar saudável;
ioo$ooo. (ior L) S

A LUGA-SE tuna casa com um hom
íiarniazcm e moradia para familia,
O outra novn, com dois quartos duas
'«ilas, cozinha e- quintal nor, 120$ ca-

Ia uma; nara-ver t tratar, na rua
Pereira ia Almeida ti. Bi. sobrado,
das 7 lioras tia manhã ás 8 da noite;
nroximo á praça da Bandeira.

(4.12 L) J

A LUGA-SE uma casa. nova. com
/Í.OU sem contrato pronria naraqrial-
quer netrocto. na. nta.: Jockcy-Clúb 171;
trala-se na mesma rua 197. (J9í L)J

e variado sorte-
gneni® jâ® vast.nl.os, esmi-
saía© ç^. tjóuciidos para ba-

Lotes e lotes de tecidos
¦slesde 4&0 rs. o metro

Enorme quantidade de ves-
tuaríos- para meninos.

lommodaçõcs para- numerosa íamiha,
.11- porão' habitavcl; a«- chave»- na.mc»-
i na rua---n 38, armazém; oreço, 200$;
ioara tratar rua C.-neràl Câmara 181.
L0111. o sr. Custodio Barro»; tem ga»

2 electricidade; fica entre Engenho
Xovo e Sampaio:  (420 M)U

*: LUGA-SE,. por. 125$. o moderno-
íl-gredl, com 4 qnvtos. 3 salas, etc,
sito 4 tiar Honorio 182, Todos Os
Santos, ' ¦ ' (301 M) J

X LUGA-SE, a um casal boa casi-
ÍVnha; com todas as commodidades;
rua Christovão Penha 3.1. Piedade.

(497 M) U

Sensacional Esposiçâc da
Tecidos da Moda

¦"¦"¦* x- .'\S-

Sedas á Pempadaur, Zafei*
táSy Crepe de Qhine e

patfyas de Seda

A- LUGA.SE o nredio da rua São
íi-Francisco Xavier.' 836, com- 5 quar.
os porão habitavcl. varandu dois W.

C,. cora luz clcctrica . em ponto dç
oarada de bonde. (454 «) »*

SÃJGA-.SB no naroizo dos sub-:
urbios, exccllente e naluberruua si-

nação, Villa- Savana; Fetrópohs dos
nobres; casas de -110$ a. preço tle cri-
-e; 65$ e 70$: rua Visconde de Ni.
ctheroy 60, Mángueim, 'entrada do
palaccte llianco; cifigc-se, porém, ga-
rantldá oecupação' 110 iniiUmo seis
nezes; condição imprescindível.'. (303 M) R

Tecidos de fantasia
Voil estampado* €?re>

pelines, Setinetas e
Foulards d'algodão es*

tampados

4LUGA.SE, pretlio novo,
^"-construcção moilcrnn, com
2 salus, S quartos, banheiro,
terraços, dependências, Inz
1'lcctricn, etc, A rua Alice do
Figueiredo u. 58. (S 158)

A LUGA-SE uma casa com; tres
iiquorWi duas salas electricidade;
na rua Conselheiro lobln 46- Ivngc

: nho Novo; as chaves na mesma h
; 4 LUGA-SE em casa de família um
Aquarto com pensão, a, um casal

;lc tratamento;, na. rua Dr. Dias da
ICruz 237. Meyer. (401MJA

iAiL̂UGA-SE-.- em Cãscadura, á rua
comíarhosa n. 75. -un predon.

todas, as-, commodidadc» por 50?ooo.
 (471 M) S

ALUGA.SE 
ou vcndc-sc a casa da

rua Dr. Manoel Victorino n. 320,
Piedade; as chaves estão no 316; in-
lorma-se na. mesma. (704 M) J

A, LUGA-SE a. ngva-casa n. 192, â
*i.rua Dr. Dias da Cruz (Mcycr).
com a salas, 3. quartos, copa., banhei-
10 de chuveiro c innncrsâo. cozinha)
quarto fura, para .'içados gaz. lu«'
elooirica. '2 fogões, a gaz c Iculia. c
erande -mimai; as chaves no n. 13 da
rua Magalhães . Couto, nroximo. c
iratai»e no.n. ia da rua Sacliet. sob.

A-.LUGA-SI! a grande cnsa da
Ati " " Es-

.Kadã.!Real dc 
'Santa Cruz n, 4083,

próximo á estação de- Cãscadura e
bondes 4 porta; as clavos estão com o
sr. Braga no" n. 2977. próximo, e
irata-se ra rua 8. Pedro n 6j; ar-
mazem, (64 M) K

ALUGA-SIÍ 
um porão assoalhado,

com 1 salas, cozinha, quintal, cie.
ctricidade; rua Wcrna MagaUiãe» 40,
liniienlio Novo. (1025 M)M

grande' ar-
_ti_  _„ .__ "...; ; " 

, 
"

liro ii" 131^ esquina da rua Cphse-
.líciro Jobim, próprio para qualquer-
negocia; as chaves estão no n; uo

(1055 SO

ALUGA-SE'por 200$ o
Antazeni da rua Barão de Uom Re-

M

AIiUCAM:SE. 
o 60S' a casa da rua

UranJS 364: cm frente 4 estação
de Bóni Suecesso com .agna etc. c
na eslação de Olaria, utrla- linda casa.
á rua das Andorinhas; C. -MII.93; 3
iltiartos, 2 salas- água luz. etc; cha-
ves .10 lado: o i por•• 1 s$ uni grantlç ar.
mazem 4 listrada da Penha- U7S trpj
tar. Sele de Setembro. 190. (952ã«)J

' A-. LUüA-SE com excellcntcs com.
^\inodidndes Pará • famUli . -ile trata,-

. mérito. «aíCsíSBÍ Ai., rtia- -Carolina 18, .1',.
do Rocha: trata-se. na casa berrara
Sc-Linq. rua-S. - Hcnio 15.. (í84M)R-

LUGi'.-SE o predio da rua 1*1-
.gucira 11 80;. irata-sç no 78;.tem

X quart>3. 2
rlguc:

salas ó oorão. (986MJB

ALUGA-SE 
uma casa. com tres

quartos., duas suais, -luz çlcçlrica.riardime quintal; rua General Bento
Gonçalves 33; as chavea no 37,t«s
minutos da-estação Engenho dc.Den-
iro.  (462 M) J

A LUGA-SH uma grande.sala. ba-
/trato, em 'casa dt familia. n pc-
iiuetia familia ou casal; logar oito e
saudável; ver e trauir; a, rua Una-
Vista n. 55. cslíiçob do Riochireto.

(442 M) J

i A. LUGA.SE casa da rua .Martins
XsiXage 12 E: Novo; chaves na P.

1.1o !>;. NTovo 18, onde se trata. «Ias «
[às 9f|2 horas. (442 M) 1

Pifliare© e. mifhares
m- e

illi-ijn-so ti cnlxn do Correio
1017 ¦— Rio do Janeiro —

Enviando o nome, residência o o sello pnra resposta.—
CURA RÁPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

esquina, com o sr.

ALUGA-SE 
por 120$ uma casa to-

da reformada, na travessa do Cruz
8 (Haddock Lobo); as chaves no
10. (39?n K) J

A LUGA-SE o espaçoso e
^^confortável predio da rua
Santo Henrique 118, próximo
ú praça Saens Pena. Achasse
aberto todas as manhãs.

(R C24) K

ALUGA-SErua 'Artstií
trota-se na

riia -Aristides Lobo 146-IV-: chaves
Ci110 n. 124.

Administração Garantida

eiS. o predio 4
6-IV; chav
ompanhia de
Ouitanda 6S.

(,117o K) J

ALUGAM.SE 
dòls bons. quartos, mo-

biladas e com ucnsJo. a casaes- c
senhores de tratamento, com todas as
commodidadcs; Haddock Lobo 13. T(3644 K) J

ALUGAM-SE 
duas boas-casa», com

duas salas, dois ouartos grandes,
1A'I,UG\-Sn por 1005 mçnsaei ai cozinha c mais commodidadcs,- luz
-IVboa casa assobradada, situada na êlcctrícai a famílias -decentes, u tra-
-pirtc elevada da rna Ur. Campo3 da vessa Afinnso n. 25, casas I e II. Ti-
¦Pas n. i2t, onde não ha enchente,j jucá; chaves na casa 'II; preço 71S
pintada c forrada de novo c com luzj cada uma. (690 K)J
clcctrica. As chaves no armazém da
esquina e trata-se na rua General Ca*
mara n, 115, sobrado. (139J)

AI.IT.A.S1'-.-CjLinomlado, um magnifico quarto,
sem pensão, a moços do

commerçjD ou cavalheiro dc trata-
iiicnlo; rua Andrade rertence n 18.

(711 J) J

A LUGA-SE uma casa para pequenau*l:,',!iulia. próximo ao largo- do Us-
tticiQ-; informa-se" na ma de São
Chrislovão n. 27, armazém, onde es-
tão a-i chaves e trata-ce na . rua_ de

ALUGA-SE 
a

José Hygiao
magnifievs commodos¦fundos.

casa da rua Dr.
. com quatro
a chave no 27.

(847 K)R

ALUGAM.SE. 
com pensão, preços

modicis, a famílias ou rapazes
limpos e aroiados quartos: rua Had-
dock Lobo 96. (S07 K) K

Curso para a Escola' Normal
Direcção do inspector escolar FRAXCÍSCO FURTADO MEN-

DES V-IANiMA e da professora D . RACHEL DE MOURA.
Professores do curso de admissão ao «° anuo; os dircctorcs c

DD. Luiza Azambnja- Vieira Fer rcira e A-dclia JLiriano de Oli-
VC,ra" MATRÍCULAS DAS 4-A'SO
Rua. Gonçalves X>£»»b n. 30 (783) J

OPELAÇAO-ANEMIA PRODUZIDA
por vermes intestinaes. Cura rápida e segura com o
Phenatol de Alfredo de Carvalho. Fácil de usar, não
exige purgantes e é bem acceito pelas creanças. Innu-
meros attestados de cura. A' venda em todas as pharma-cias c drogarias do Rio e dos Estados.
Depositários, Alfredo de Carvalho ** O, Rua i" de Mar-

ço numero io.

5$3®iQ -apeça

todasGazecraiff f ssn -em
cgrles. Kiefaa© 4?000«

ALUGA-SK 
a casa

gorio Neves n. .12
sa 11, onde se trata.

I da rua Gre-
; chaves ua ca-

(441 M) J

ALUGA-SE. 
por 2:0$. o esplendi-

do predio osaobia.iado, da rua D.
Antia Nery n. .|2-l. de fronte a esta-
cão do Rocha, com 4 grandes salas. 6
espaçosos qiiarlos, instaUação de ele-
ctricidade e gaz; com abundância de
água quente e fria c grande quintal,
iroprio para duas íamilias, embora
numerosas: chaves na rua 1 avares
Ferreira n. ao. estação do Hoclia.

©om 1 metro de lar-
gupa todas as oores

metro 1S900

Roupas braaoas para se-
nhoras, Mooinhas e -

Crear*ças
de todas as edades

Grandioso sortimento de
Artigos de Cama e,

Ofãcina de Roupas
brancas, Tailler e Ves*
tidos.

AU SüffiS
14- Rua da Carioca-14

PHOfflo AB meanm flores :
ALUGA-SE; por.. . físS Uma citei,.lente easa, eom a -bons nruartos, na
Villa Chie. ii- Hia do Cabuçn n. 1.17;bondo. Lins c Vasconcellos. (708MÍJ

Cura rápida coin o
PHITOKAt MA 1NHO
Kua 7 do Sotombro, 1H0

ALUGA-SL 
um predio para fami-

lia ds iralamento tcnílo 7 quar.tos.. 4 salas c demais commodidadcs';
para ver e tratar, i rua Assis Car-noiro n. ifi. Padaria-Porta da Lua E.
Piedade Aluguel f.o$. ((S31 a'l)R

ALUGA-SE 
uma

nida
59 E.

cnsiittia ' na ave-da rua Daniel Carneiro n.Ar. Dentro. (707 M)

NICTHEROY
*

ALUGAM-SE. 
enr casa de pequera

faniili-i. uma sala ei. niiarto de
frente; em cosa assnl.radada. com todo
0 conforto, completamente indepen-¦dente, com to dos ^ os requisitos de hy-
giene, a i*m senhor de tratamento 011
do commercio! na1 oraia dc tlragoati.
rua Alexandre Moura- 65. (610 T)R
¦¦ ... É— l' .

ALUGA-SK 
uma. casa com elto

quartos c perto dos banhos de
innr; informa-se na rua Passo da-.Pa-
tri.t n.. 93 S. Domingos; preto 100$.

sala. completa'
mènlc índiíicndeníc a casal que

tralmllie fora ou a rapazes, por I5>;
rua Argentina Reis 37. Dr. i*™nun.

(901 AL)J

Ar,UC.A'i'SE 
uma

yoéò$ á

J>réça 11de Junho

ALUGA-SK 
uma casa. com 2 quar-

tos, 2 salas, ilesiicnsa., cozinlia,
etc. tem varanda ao lado. jardim na
frenle e bom lerrrao; rua Londessa
nélhionte n. 104; as chaves estilo no
n. 118. E. Novo; nreco 112Í000.

(412 M) J

A LUGA.SE o casa da rua Duque
ÜEstradá Mcycr 7: chaves na mes-
ma. rua 13; ondo se trata. (895"UJ

ALUGA-SIC.131. á r
Hiiâí trata-se

por 30?. casa n.

24 dc Maio 70.
(614 M) J

H v ^^1 «To j

WÊÊWt

TDBERCtlTjOSEéwaisnío-
conto/cios

Querais ^*$,\0'.0

Usae ovo l̂i Liquldadara
Alug-i-ss, corhpra-so o

vend-í-sB movais. Grande-
fabrica-dffcolchôM e moveis

IC. do Ottcto Ns. 55 o 57
Telephone 5301 Central

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Troços cjmmung

ALUGA-SE 
a

I
casa da rua Oito de

Dezembro n.' 156. easa IX; preço
100S; traa.so na mesma rua 148., ,

(787 M) J

LUGA-SE a casa da rua Vieira
da .Silva n. 35; lraia.se na rua

Engenho Novo n. 22. (792 M) R

ALUGA-SE. 
nor Si$. a boa casa

ajardinaria, da rua Taavrcs Fer-
rcira 11. 16 fronteira a cslac.io do
Rocha, com 2, boas salas .3 quartos
c.iivinso1?. nuintal;
abundância d'ogua; chaves 110

clcctrica
:. 20.
M) J(871

A LUGAM-SE excellcntcs ca-
-íi-sas na Villa Rosa, & rna
Bella de S. João 259.

(J 187) li

ALUGA-SE 
a caia da rua Conde

dc Bacpcndy n. 84; as chaves es-
tão no 11. 36, onde se trata. (4425DJ

K. Pedro 11. Ci, arniazera. (63 j") R ctricidade.

ALUGA.SE. 
por 260S o grande

sobrado da rua Conde -de Uom-
fim n. 210 com muitos c grandes apo-
sentos. anintal. banheiro, faz e_! ele-

(888 K) K

A LUGAM-SE ns casas dn rua
Al). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista*., transversal á rua Pt-
rcin. Nunes, novas, cqm dens
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro o tanque áb lavagem,
todos os commodos illnmlna-
dos â luz clcctrica. As chaves
no local. Trnta-se nn rua Gon-
çalves Dias 31, próximo dn cl-
dade, a poucos passos ilos
bondes do Aldeia Canuiista,
cuja passagem cm dmis se-
ccões ó de 200 rs. Alugneis
100»? o 110ÍÜ000. L

A LUG.-i-SE. por 182S0
^i-predio da rua Tavares Guerra
87, com .( bai-.s auarto» 2 grandes sa.
Ias. dependências o iiuiiilal perto, dos
banhos d<t mar; a chave está" ua
Edificadora. rua General Curjão 4.
onde se trata. (gi8 L) J

magnifico 
j A LUG\-SE._ por_ 85S.'_a_ casa nova

OVEIS
Tapeçarias e orname-itaçôcs — Armaclores

estoradoros
Muliiliarios artislicos para todos os gostos e preços

Cortinas, stores, roposteiros, sanefas, colchoaria, etc.
Capas pura mobilias, 9 ps. 60$ e 70$000

6^-RUA DA CARIOCA —63
Alfredo Nunes «Sc O.

ALUGAM-SE 
auartos»

30$ e 35$; na rua. Bomiun
tem muita água
Christovão

20$! 25$,

muito terreno. Sao
(4324 L) J

Francisco
XavitT 635. boas casas, com 3 c

2 quartos. 2 salas, coiinha. quintal e
installatãn. por 75$ e 93$. (S*9PW.**
ALUGAM-SE. 

A rua
Xa ' '

,. LUGA-SE-SE nor i:o$ o nrmazem
i de S. Christovüo 515, comAda rua de S. CliristovHo 515,

moradia para família. As chaves estao
no sobrado e trata-se na Grande Ma-
nufaciura rcnnafiel, á rua da Qui-
tanda iifi a 118. (5833 L) J

A LUGA-SE a casa, rccentcmcr.le
Xxconslri.ida. com altos e baixos, da
rua S. Luiz Goniaea 404; ver, na
mesma; Iratar. Ouvidor 134; das 3
á» 4. ts6° 1'1 &

jens,
darthros, eezemas, sardas,
pannos, comichões, ete., des-
apparccem irapidamente usan-
do Pomada Luzilana. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentcs
ri. 62 (Largo do Rocio.

A 40.^0
_____mx- iimmiiwn nwmmaaaB

AIíUOA-Slv 
a casa da run Senador

Alencar ioij as chaves estão na
rua Bòmfini iúó açougue, (iooL)M

da nn Padre Uoma IV. frenle do
rua. com entrada .-ao . l»i*dü tentío a

Õ uar tos; ? salas, •coinrha. de'sj$cnsa;
luz clcctrica; logãe a Kaz. cie., pro-
pria para pcqÚ&íal faitiilia dc trata-

i mento; logar saüdavd aconselhado
nelos inídicos*; o hoiide tim. e Vas-

. conocilos passa na csovjina próxima
empi-jii da rua dc Cabuçu': trata-se no local.(491 U J

ALUOA-SE 
o novo prc\ assobra-i

-dado da rua Gcnernl Argolo 220,
cm frente ú rua Argentina, .coni tres
ijuarlcs,. duas salas. hnS. cozinha, prt-
vada interna,tan*i«c, banheiro e quin-
tal". Aluguel, i20$í para ver as chá-
ves no portão laqro'junto ao n. 22$;
tratar tia praça da" Kcifitblsw -n. ssr*

I easa Caboclo; ' i_86fí I.) R

A 'LUGA-SE uma easa na rua Dr.
X&Silva Pinto n.v u6, a'ugucl, 1110$;
aí chaves na padaria da'c-quina, em
\'illa Isabel. CL)

A LUGA-SE por 61$. os» casa.
«Cl-com uma sala, títri quarto, cozinha
j elt':tricidade; rua Bomiim iyi. S.
Chrislovão. .(03? lv) 3

A I.UGA-SK. por 250$ o predio da
^irua '.sé Hygino ti. 216. dispono-rl
de cxcelientcs- accommodações: trata-
so:á rua l° de iU.irro n. ifi; as cha-
,vcs estao na rua Colide de Bomfim ii.'«172; .telephone villa 97«J. (4''5 WJ

A I,U('..\-SE. por itsSi a boa casa
Xi.il.-i travessa Ucrby-Club n. 25. ca-
sa. ii, c<>m dois uuartos. duas fiais;
cozinha, quintal, etc ; as chaves csíão,
nor favo: no 11. 1. c trala-se na rn.i
niiciiós- Aires 11. i;o. (492 1,1 l

* LUGA-SH o escacofo predio da
XÍltravcssa Soledade 27; trata-se uo
11. 29, par obséquio: (9.10 L) J

A LLGAM-SE casaa. a 70$. 100$ c
i"i.noS; na rua Conselheiro Jobin,
esquina da rua llclla Visia. bonde
Villa Isabel. (955 L) M

Á 
LUGA-SE a ca ia da rua Ricardo
Machado n. 46. giuíí esquina da

rua'-Bella S. Jo3o. com 2 salas. 3
quartos cozinha, d^pensa c borii
quintal; as chaves estão na casa 3S.

(ido L) JA LUGA.SE a casa nova, com tres
XÍ-quartos. duas s;i1as c despensa.
grande nuintal c iardim por 130$; V LUGA-SE um auarto. oor 20$.
bonde á poria; na rua. Pereira >>u- 1 jrJVscnlmia de rosneito: rua'Leopoldo
nes 129. (923 L) J n. 14, cr.sa II, Andarahy. (804 L)K

LINHO UNHO LINHO
nE»*articlas para fa.3aa.ilia,a

VENDA A PRESTAÇÕES
Leopold Strãss

109, AVENIDA RIO B8AKI30 -Sala 2
XELEFIIOjSE l NORTE -2314

SUBÚRBIOS

A LUCA-SE uma boa casa com ele-
i-i-ctriciiiíde. na rua Valentim l'pn-
seca n. az cstae.io Riachuclo; as elia-
ves estão no n. 4'. onde se trata.

(010 M) J

ALUGA-SE 
o nredio da travessa

Alvnr.i n m: as chaves estuo ua
rua Croraiio N vos u. ?G. Engcilho
Novo; aluguel 55$. fl.to M) J

ÍTuTcA-SE um hom quarto, a ca,-
As.-il «cm filhos lrnrar socegado: a
rua l!ar.ii dc* Hom Heliro 54 E. Ko-
i-n com bondes á iinrta e outra a
rapaz solteiro, que scia fheente/

A ÍUGA-SÉ por ío$ l.-oa casa. com
iSbólis! coaiinoilas. para familia; pro-
ximo á estação do Meyer: informa-
se ií rua Dias da Silva n «¦ «l"I:
taildái (886M) R

A LUGA-SE. por 50? .em Bom-
jrk suecesso proxiin.í 'da cstaçSo*. uam
caFa, nova com 5 hons comniodos;
-¦tra li'7 eiectrica; chaves no bate-
nuim; Estrada da Penha 74J

ALUGA-SE 
barato o ormazem no-

vo. da rua D. Anna Nery n. 460,
esquina íe Tavares Ferreira, estação
do Ilocha. com amplo salão para quai-
oticr no?ocio, além de boas accommo-
dações para familia; exccllente posi-
to para commer ei i chaves no n. 20,
de Tavares Ferreira. (870 M) R

*"r,UGA-SE a casa da rua Coronel
iTS.Borja Reis 161. própria para nc.
gocio o morada; Engenho de Dentro.

(Sil M) R

Compra e venda de prédios
e terrenos

GOMPRAM-SE 
prdios mesmo qu«

precisem dc concerto», menos
nos subúrbios, na rua Dr. Rodrigo
dos Santos 76, das 10 ás 12 e, das
17 ás 19 horas. (5269 N) J

CASA 
— Compra-se até 30 contos,

nas Tuas próximas ao Collegio
Milhar, inreferindo-sc cm centro d«
terreno, que tenha"3 ou 4 quartos «
que seja moderna. Trata-se com A.
Kihciro, rua do Hospicio 11. 95 fo-
brado. Cs3. N) J

8go M) R

A LUGA.SE a boa casa. n. 63 da
-O-rua Tenente Cosia (Meyer); cha-
ves na venda da esquina. (C71 M)J

A LLT.A-SE a boa casa n. 46 da
iÉirna l.ucidio Lago (Mcycr); cha-
vos no ,1. 81 (arirazcai). (C72 M) J

ALUGA-SE, 
por 50$ uma casa. no-

va, com 2 quartos, 2 salas, cn/i-
nha, porão apua. electricidade. W-,
0. e prande terrena, á rua Flora I«obo
^o Penha (circular); trata se uo 42.

(242 M) J

ALUOA-SEImperial (Meycri,
predio 263 da rua

forrado c pin-
tado. 5 oceas, etc; chaves no 261;
tratar, rua Sete Setembro 17?, Tin-
turaria Universal. (6»)6 M) R

A LCGA-SE. por 75$. predio com 2
^iquarto; 2 falas, cozinha, banhei-
ro, desoensa, bom uuíntal cercado c
luz clcctrica: E. Santa Cruz 2310.
bonde Cãscadura. (608 M) R

* LUGAtSE a casa da rua Conse-
À-M!iei:o Ferraz ->n. cora 7 ouartos.
banheiro dc acua a-.ii-utc e fria. cozi-
nha tíc.; chaves 110 armazém, c «:i
frente á rua; preça 182$. (4.» M)J

,» LUGA-SE uma casa nova! duas
Xi-salr.s, 3 quartos c mais <lt-;ei;il,cn-
cias: ver e tratar rua I). Anna Güi-
n*-.rãc5 n. 30 estação do Rocha;

(S;a M) R

* LUGA-SE um elialrt, nor 75?, na
x\rtia Botafogo n. 17 (antigo) es-
lação <la Piedade c-om cs comniodos:
(iur.s salas, a quartos cozinha; des.
nensá; acua encanada e grande lerre-
110; trata-se com o cnrmnnndàlitc Cos-
Ia Pinto. Arsenal de Marinha; as
chaves ho vizinho. (?6* M) R

A LUGAM-SE casas: na Villa Ed-
Ümurídõ; 2 miartn?. 2 salas, luz
clcctrica; aluguel sUS; ru.-. lote Do-
iningues 113. estação da Piedade;

(r('(t M) R

i LÚGAM-SE confortáveis casas.
i"lile -tiS a CtS: irala-s? c.-.n Al-
berto !t.-.rlia. rua Cândido Btiucio
toa. Jacar*pa*rti». (Ü4' M) «

VINHO
Bodo-phosphafado

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

Tuberculose,
Escrophulose,

rVeurastlaeMÍa,
consecutiva a excesso de tralb-rjiho

intelectual, etc»
E' diariaintintc proseripto pelos Srs. clínicos nos

casosdo rachitlsmo, ljCmphatiBin», anemia e
depauperamento geral «.lc qualquer origem; as-
sim nas molcslias ligadas aucruscinjenlodo indivíduo.

um commodo, para
á rua 25 de

Marco n. 166, Engenho de Dentro
( (fn

ALUGA-SEmoços solteiros.
M) R

MOVBS a PRESTAÇÕES
72 — Oülíanda — 72

a. vixTO & n. —

AOS CAPITALISTAS — Precisa-
x2l. se de um que queira emprestai
15 a 20:000$ a juros razoáveis para
compra de uma casa par% residência
de um cavalheiro que dá dc si pro-
va de honestidade. O pagamento do
capilal e jMos será feito em presta*
çõ s de .po^uejo mensaes. Cartas l
Cavalheiro, na caixa deste jornal.

(4361 X) J
"T^HNDEM-SH dois predios, na rua

» Ilcrmelínda. Paula Mattos, vor^
2o:oooS, q-uatro quartos ;'e 

"duss^ailB^
cada um; tratar com Aíichacü, á rua
Uruguayana S. (810 N) ¦

A LUGA.SE
mfXu. 39f I91
lin; temaaruiação;
iro.

ca3a ad' rua Klvira
nane. para nego-

Engenho de Den-
(Si.i H) R

ou VEN'DE-SE 
magnífico lote de ter.

reno*..próprio, no melhor ponto de
.Ipanema, bonde í porta; trata-se 11a
rua Sachcl n. 3. 2" aud.is...(83JLí>')*
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A IDEAL
17 A RUAS.JÜSE' 17 A
I * Telephoue Central 5324 I »

Moveis e Tapeçarias
F\ VEIGA ãt O-

VEHDàSÃnÕBO HPRESTAÇÕES
DORMITÓRIOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COM O PEÇAS A 5509, 5808 e 600*000
SALA DE JACTAR COM 16 PEÇAS 8009, 850$

e 1:0009000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

POR PREÇOS BARATISSIMOS

Rua Theophilo Ottoni 173

VENDE-SE 
por 15:00$, nm predio

confortável o bom terreno", entre
Villa Isabel e B. Novo; trata-se á rua
do Carmo n. 66, i» andaç, (589N) J
STRNDiE-SÇ em Ramos, próximo á

T Kstaçio, um rico predio ipor 7
contos, ainda são foi habitado, serve
pare familia de tratamento; um dito
•por 5:000$, nas mesmas, condições; e
outro por 4:600$. Acceita-se offerta
eonflorme as condições; trata-se di-
rcctainenle, e informa-se á Tua Frei
Caneca, 387. (800 N) K

VENDE-SE 
por 70:00$, uma pro-

priedaite que com "pequena des-
ppsa se fará 46 propriedades, á rua
Jockcy-Club; trata-se i rua do tiir-
mo n. 406, 1» andar. (589 N) "

CASA 
— Vende-se uma com tres

uuarfc», *>*> salas, ccteinha e
casa »te bai*», «"». «rand« t"""0'
tGilo «reoado, com lua e «sua; tra-
?ar na rua Roberto Silva -a. 23 —

Ramos, 2 minutos distante. (816 N) «

niOIP B TERRENOS EM JA-
ÜRúHO OARÉPAGUA' — Va-
gaimcnto em prestações:

Vendem-so nas ruas Monsc-
nhor Marques o Anna Silva
esplendidas casas acabadas do
construir o magníficos lotes
do terreno próprio, livre o des»
embaraçado, com agua enca-
nada, bondo e luz clectrica.
PAGAMENTO EM PRESTA-
ÇÕES; para informações, rna
do Hospicio 176; para ver íi
Estrada da Freguezia 415.

(M 246) Ji
""C7ENDKM-SE as bcmfcitorias

- V tres
„..,  „..  ie

tres casas; na rua Domingos I,o-
pçs n. 77, em Madureirnj trnta-so
na mesma. (820 N) H

f TENDEM-SE duas peças de arma-
V ção, dois balcões e uma divisão

para escriptorio, todos de peroba,
completamente novos, tendo so qua-
tro mezes de tiso; sendo a armação,
unia peça com '14 metros de compri-
mento e 0,40 c|m de fundo a com
tima parte envidraçada; a segunda
com 10 metros de comprimento por
o, 75 c|m de fundo, ambas eom qua-
tro metros dc altura; para ver e tra-
tar na rua da Alfândega 11. 3-t5.

17EJÍDEM-SE nas ruas Jar-
V dim Botânico, Oltis.Maguo-

lias, Acendas e outras, em
prestações mensaes do 70$
em deante, magníficos lotes
do terrenos em ruas recente-
mento abertas e onde já exis-
tem magníficos palacetes. Os
preços variam desde 2:500$
o loto de 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

KNDEM-SE as propriedades abai.
xo : informes e tratos, diariamen-

te, dai ia ás i« horas, na rua Buc-
aos Aires, antiga do llospicio 198.

tV VENDIA.
Predio (1) modesto, na rua Tuyuty,

em S. Januário, confortável.
Predios (a) na rua D. Anna Nery,

no Riacliuclo, para negocio.
Predio (1) na rua Magalhães, era

Catumby, centro da terreno ;
ver.

Predios (a) na rua Atice, perto da
rua das laranjeiras, bem

bom. , -,.
Predio (1) «a rua Marquei de Olin-

da, terreno até ás vertentes.
Predio (O na rua Assis, Bueno, dc

moderna construecão.
Palacete ti) na avenida Atlântica,

edificação do bom gosto.
Predio (O na rua doa Arcos, arma-

zein e sobrado, moderno.
Predios (4). na ma Nossa Senhora de

Copacabana, de moderna con-
strucção.

Ofefrtas razoáveis serão acceitas.
 (745 gj M

VENDE-SE 
uma casa de pensão,

multo antiga a conhecida por [a-
milias distinetas. tendo 9 quartos e
salas, todos oecupados. predio conlor-
tavcl e nríiado, situado cm ccntro.de
bondo auasi a oorta; da bellissiirta
renda. A venda e devido a terem os
donos de retirar-se pata, a bur.opa;
cartas para o sr. Dinote nesta rc-
dacção. <">6-' N> M

YEN.DE--SE 
na Boca do Sfcitto, tuna

casa c grande terreno, duas. salas
o tres quartos, cozinha, banheiro «
eseoto, dois nallinhciros, muitas 1111-
teiras c jardim na frente, preço 14
contos; ver o tratar na rua . Maria
í.uiza i!2, ponto dos bondes Lins de
Vnsconcellos. (850 «) K

VENDE-SE 
uma bella avenida ^com
" 

"'~

A CURA DA SYPHILIS
- Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rlicitnntisino, Ec^mas, Llceras,
Tumores, Escrofulas, Dores musculares e ósseas. Uo-
les de cabeça nocturnas, Ulceras do Estômago, etc.,
ee consegue com o

UUE TYIj
Poderoso antisj;-
philitico, Klimi-

tador das iraçu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
terna tpelle, etc)
como interna (dos
Pulmões, Coração,' 
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende-se
na» boas pliarma-
cias. Preço 5?.
Deposito Geral:
Avenida Comes
Freire, 99- !•
isoa C.

nove casas novas, rendendo 63°í
mensaes, na rua Barão , do Bom Kc-
tiro. Cada casa tem quintal separado
com 21 nietroí do fundo. Irala.m
com A. Kibciro, a rua da Hospi;
cio n. 95, sobrado¦

VENDE-SE 
por 31700$ -unia casa,

cora boa construecão, tem dois
quartos, duas salas, cozinha, despensa
o terreno; na rua Uberato Santos 1,
em frente á estação Bento Kibciro.

(602 N) J

VENDEM-SE. 
por 180:00$, 41 ca-

Bas, em forma de avenida, em
bom local, renda mensal .1:00$; trata-
se á rua do Carmo 66, 1" andar.

(3*9 M J
¦\rENDEM-SB cm prestações

V magníficos lotes de terras,
na rua Silva Telles, em Copa-
cabaua. Trata-se na rua da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. N

l^fiSfi À^l^^m\\^^*\mÊ\ I^bB H mW^ ^B H

M JL SUPERIORES PRODUCTOS MEDICINAES, O H J^ ||
: W fí\ SEU CONSUMO TEM AUGMENTADO CONSI- M J^\ H

I ^^. DE 62.000 LITROS DE PURO VINHO IMPOR- H JkL I

^^^^ ^^H /ÊB ÊT*^V J^^^BWL^jav —mf 1& 1

p^fld àtr^^^mm \\m\\\ 1 19 ¦ ^^tt Map.C.[\Msw H

LEBLQNl
Vende-se um optimo t«rf"0'

prompto para ser edincado, ¦ medin,

SoToa. de frente por um de

fundo, na rua Francisco.Ludolf,
írata-se na rua Buenos Aires 

£33,
Pharmacia._ u 9?J-

1T1ENDE.BE Capilllna .de ' AEbcilto
Wopes a Soo r& o vidro; na rua

Josii áos Reis, 39, Engenho de Ve*

tro. , v -

VENDE-SE 
um esplendido piano

Pleyel,- completamente novo c ba-

rato; ia rua da Alfândega ... 2ÈN

sobrado. Wj "2,2

VENDE-SE 
um cavalio de bom an-

dar, alto e de boa estampa, fogo-

so; na rua Leite Leal, 41. Ug° 91J.

VENDE-SE uma grafo» 
(pMSa«

V preto), o .que lia de boa; rua U.

Maria 17. Piedade; preço 
|35|»m. r

.TTENDEM-SE rnateriaes de demo-'Vi 
Ses. portas, i™c»a^»pas. as-

soalhos e .vigamentos: 1 Kumeho^ *

ferro quasi novo por iSO$t. 1 ««"*>»

para maatimentos. de cedro, sistema
moderno, por 80$. uma escada de pe
rólia de caracol, com 5 ««*"*• -«
150?; uma carroça para ato",ijlB
nova. por 200?; "?""'»tíV 'V-fg-ojJ
frente á estação da Penha- t24° "»

V~"ÉNotFsií 
um"bõm plano Pleyel,

estylo moderno, Rerteitol^um dito
ltittcr, ainda novo; .11111 dito do ce-

lebre Ronisch; 11111 dito Pleyel, 4 ws.

o melhor -formato, por preços iiodi-
cos. Ao pia»" de Ouro, açrcd tada
easa dc confiáiíça do Guimarães; iu

ruà do Riachuclo ... 4»3, 
f>$°j

Visitem sem perda de
tempo os

^_Jjmiimmiii 11 rnnrr"1—

VENDE-SE 
um bom piano P^içl,

7|8 e 3 cordas, preço barato ua

ma Sete de Setembro n. 215, loja.

VENDItfSE 
um niano. Plojd. 4

bis, novo, peça csuecia ; ""a'^,c;
po rfavor com o sr. Alfredo avenida
Passos 34. "0: U) *

1TENRE-SE o confortavol-predio da
V rua Visconde de Tocantins n. 3-1

eslação de Todos os Santos: trata-se
110 mesmo. (40 «) >>

VENDE-SE 
uni terreno, de. 10x50.

em Tpancnia. na rua. Nascimento
Silva próximo á rua f. Amocilo ;
trata-se a rua 20 de Novembro 214.

(25 N) R

(779 «) J

Flack, um
VENDE-SE 

na rua
minuto do trem, uma vistosa c

optima casa, de construecão moderna,
tendo, 110 sobrado, 4 bclloj quartos,
3 salas, cozinha, banheiro esmaltado,
etc. e no porão habitavcl 3 quartos e
a grandes salas. O terreno meda
1-X70 e é todo plantado tendo 00
fundo 3 quartos para empregados, lv
tnn excelente envpfsgo do. capitai.
Trata-se com 

"iA." 
Kibciro, a rim ilo

llospicio 93. sobrado. (.580 N)J

SITIO 
— Vende-se um com algu-

mas plantações, bom terreno para
verdura; o motivo se dlra.ao p.rc-
tendoiite; com o sr. Custodio Maia.
Cantpo Grande _ Catóiçu'.

(.616 S) R

rnERRUNOS — A" rua BarSo de
X Mesnuita, em ligação, ..mnc-ada-
misndas <fe 200 a 400 mil reis o me-
tro de frente. A' vista 011 a presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana 11.
3. Teleph. 4«54. C. I11ID J

A7"BNDE-SE a casa completa-
V mente reformada ii r. Tel-

xeira de Carvalho 22, Picda-
<&, Estrada Real dc Sta. Cruz,
bondo dc Cascadura, A vista.
O pagamento podo ser parto
eni prestações. Hospício 176,
loja; para tratar com o pro-
nrlctario. Tel. 3996, N.

(31 216) X

VENDE-SE 
unia casa nova. estylo

moderno, varanda no lado; na rua
Minas n. us. Sampaio; trata-se1 na
mesma. (3°7 ^) J

V"ÉNDÍ~SK 
um prfdio. quasi novo.

na rvti General Câmara; proposta
a Teixeira, rua Pedro Américo 80
(Catlele). (S°-' ") K

ITENDEM-SE dois lotes do
* terreno, completamente ar-

liorlziidos, em um dos loga-
res mais saudáveis do Jaca-
répagufi. Cartas A A. Campos,
nesta redacçâo. «

V'ENDE-SE 
por 0:700$, unia casa

acabada agora, de systlicina mo-
demo, de solida construecão, com duas
salas ¦ grandes, tres quartos grandes,
cozinha, latrina, ta'ni|ue, chuveiro, va-
randa 00 lado, sendo a frente e uni
lado a cimento brusco com paredes
dobradas e madeira de lei e de Kiga,
um pequeno terraço cimentado e co-
berto nos fundos, terreno da frente
para jardim. O terreno é cercado por
.um lado e fundos a muro; outro Ia-
doi zinco e arame, frente muro e
gradil, fica do lado alto. O vendedor
paga a transmissão o cscriptura. Nc-
gocio livre e desembaraçado, a quatro
minutos da estação Ramos; trata-se
na padaria Central, cm frente a mes-
ma estação; vende-se outra por 5:900c,
com duas salas, dois quartos, cozinha,
tanque, latrina, banheiro e chuveiro,
luz clectrica e de systema moder-
110 muro c gradil na 'frente, bom ter-
reno, logar alto, cercado a tela, a
cinco minutos da estação dc Ramos;
trata-se na Padaria Central. O. ven-
dedur paga a liansiiiissão e cscrininr.-i.

(630 N) R

VENDEM-SE 
tres ínagiiiuços

confortáveis prédios, situados na
rua Joaquim Silva, todos com bas-
tante terreno c um grande terreno,
cm Todos os Santos, freguezia do
Engenho Novo; tratar coin o dr.
Toleniino de Campos rua lhcoplnlo
Ottoni 11. 83, i° andar, das 12 as
17 horas. Teleph. Norle 435o. %(134 N) J

\TENDE-SE 
11111 piano IMeycr, em

perfeito estado; ua Estrada Real

fegSa„ta 
Cruz «I A-i^no^ca-

\TENDE-SE 
um botequim, com

' contrato, fazendo , bom negocio;
tem uma grande avenida ao lado; o
motivo da venda so diri ao preten-
dente; informa-se a rua Camcrino usa.

(253 (•') a

VENDE-SE 
um terno de Leghorns

e 9 pintos de dois mezes, 405; na
travessa Ayres Pinto. 9. S, Christo-
Wo. ftgjg) K

VENDE-SE 
um chalet, 2 quartos. 2

salas terreno com 5 metros, por
57, 70; boa agua, dez minutos
da estação do Realengo; trata-se com
o sr. B-isilio. no Senado Eederal. aos
riomingo3 e feriados na rua Dr.. Pru-
dcnlc de Moraes. 89, cm Quintino
Bocayuva. (251 N) }

\7ENDE-SE um lote de terreno, na
V rua S Braz. em Todos os San-

tos; trata-se na Estrada da Penha n.
1133, por 800$. (&22 N) R

VENDE-SE. 
o predio novo. da ave.

nida Pedro Ivo n. 57. com 5 bons
qual tos, 2 espaçosas salas gabinete,
cozinha, desminta, etc., banheiro de
agua quente e fria; duas caixas de
aRtia. e üramle quintal murado; pre-
ço 24:ooóSooo. (662 N) J

VENDE-SE 
um lote de terreno,

com 7 metros de frente prompto
a construir, a dois minutos da esta-
ção Erontln; preço de oceasião; rua
ai de abril 11. 58. (666 N) 3

VENDE-SE 
o esplendida casa da

rua Pá oFcrro ¦&". 37 (Inhaúma),
com dois quartos grandes, duas sa-
'39, cozinha, despensa, W. C. e bom
terreno todo fechado a zinco, eon-
strucção moderna. Preço baratissV
1110; trata-se com o dr. Sodré, nveni-
da 'Rio Hanco 11. 137, 2° andar,, das
12 ís 14 horas.

VENDE-SE 
unia casa eni Hanios,

por. 2 coutos de réis, podendo ser
metade á vista e .'prestações o. resto.
Este preço i devido á retirada paia a
Europa; informasse no lSoulevard
dc 'S. Christovão 11. 70. U38 N)J

VENDE-SE 
a casa da rua Leste,

com 4 quartos, com unia saleta de
espera; os quartos .têm porta para

ATENDE-SE por 13 contos um bom
V predio á rua Boa Vista n. (">.

cm centro de terreno du 1.1X03, com
gr.-.dil de ferro e jardim na frente,
conv tres janellas dc frente, . entra-
da ao lado, com varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, tres
qurtoa, sendo ura destes um sa.uo,
boa ¦ cozinha, despensa, quarto com
banheiro e. W.. C„ éter trindade

uma varanda quc dá para o jardim; \xufia 0 predio c boa chacarinha; tr:
casa construída ao correr da rua. com ; ta.S(, c(m, Mourão, rua do Rosário
7 janellas do lado. o 2 dè frenle; o
terreno mede 13X20, tem banheira,
luz elcctrica, gaz, etc.; trata-se á rua
liaddock Lobo 104. (618 N) K

\TENDE-SE 
a casa da travessa Na-

1 varro 11 12 Catumby. com todas
as coniniodidades, uara familia; para
ver e tratar, na mesma. (976 N)M

n. 161. (N)

ÍTENDE-SE. oceasião, 1:700$, a ca-
V sa da rua Jeüo Vicente» 497. Bi?

das Pcdr.is; 2 salas, 2 quartos, co-
zinha. ooço. W.-C. e quintal: para ver
rua Nova D. Pedro i;i. Uscailurn.

(947 N) J

ÍXTÈNDEM-SE. compram-se e refor-
íii.-iiu-s-i moveis e colchões com

perfeição para sala dc visitas, desde
100$: moveis avulsos, por todo o pro-
eo colchões, atinofndas. camas dc
lona. caias para mobílias c. todos os
artiüos de moveis c çolchoaria. a pre-
ços bar.itisslmos': A' Mobília. Ideal
rua Mariz c Barros 3.M! ltelXcv»i"
Ia 3033- . -(ioip-0):^

TTENDE-SE uma mobilia dc canella,
para quarto, cm perfeito estado,

c por 160$, á rua Alice dc Figit.ei-
redo 11. 90, Riachuclo. (880 O) K

TTENDÉrsi-fuina niacliina dc. escre-
ver Underwobd, em pemeito es-

tado. por --50$: ver e tratar atras-dç
S. Bento '15, loa. (459Ü) J

AOS CASADOS
Medicamento 'infallivel i*ira evitar a GRAVIDEZ. Applitaeuo
local, pratica c eommoda. Pedir informações com $tuo i»m a res

nosta. & Caixa Postal 1.724—Rio. (M 75")
1

ATENDE-SE por 1:200$ uma cisa
V com o terreno, na estação Prefei-

to Bento Ribeiro; travessa Aracy 15,
via lilbcrato Santos. (823 N) R

ViENDEM-SE 
terrenos em Ipanema

e Copacabana; trata-se com >-•
Abel Nunes, rua Vinte de Noyem;
bro n. 15. tR 8-t'^ "N

HOMCEQPATHIA

ATENDE-SE ror 11:000$, um pre-
V dio novo, na rua Paulo e Silva,

largo da Cancclla: trata-se na rua do
Carmo 

"80, T> iTrní.iT. (5S9 N) J

ATENDEM-SE terrenos supe-
V riores do 11x50, ein Va/.

Lobo, estrada Marechal Ran-
gel, perto do Madurelrà; a
prestações e a vista ; pre-
ços ao alcance de todos. Trata-
so nos mesmos, run Professor
Bnrlaniaqul 8. Todos os dias.

(K 500) N

CIEVI"Q TCjí "^Çr t»

"BANDEIRA SUECA"'
DEPOSITÁRIOS:

HOLMBERG, BECH &C.
, 102, RTTA GENERAL CÂMARA 102 (

TEL. 9815-NORTE
RIO DOE J-A-ISTESiriO

V-ENDE-SE 
pela insigniíicaiHe

quantia dc 4:500$ «ni bom pre-
dio novo, com 2 quartos. 2 salas, co-
zinha, banheiro c W. C;! com cn-
irada ao lado, luz clectrica c agua,
quintal todo murado c frente uc

platibanda dc cimento branco; a ira-
vessa Erancisco Kamos n. 3, trans-
versai a rua Phyloltiena Nunes. Es-
tação de Olaria, E. l>. f<??f°llJ!'!?j
Trata-se «o musiiio. [SlilPll—

VENDE-SE 
nm predio por 6 con-

tos, novo, dc construecão jr.oder.
na, i travessa JosO Bonifácio n. 5'.

., ,,„ (Ei de Todos os ..Santos, 1 ramutos
anuar, iias 

£; gj^-,. a35ol)radad0, v com duas
W* -V ' janellas de frente, entrada ao lado,. 

por,j0 ie tcm, varanda corruli na
extensão do predio, duas saas, tres
quartos, despensa, quarto com ba-
nlios, etc; trata-sc com Mourão; Ko-
sario n. ifrr, á rua Souza rranço
n. 47. Villa Isabel. (N)

Tosse? Tosso muito ?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
1 vidro 21500

Gonstipou-se ? faça
. ví uso da .

GBIPPINA
_ um dos melliurus reme- ib».
H) dlos utó hoje conhecidos jjg!
„, para abonar con>tipa- «
2 Çúbs e curar influenza. ^*
eal i vidro 10000

;Adolpho Vasconcellós

VENDE-SE 
por 27 contos um pre-

dio novo, feitio moderno, a tra-
vessa Derby Club, rua está transver-
sal á de S. Francisco Xavier, proxi-
mo ao CoIIcrío Militar, ossohrada.to,
alto, no centro do terreno de 12X45,
com duas janellas do frente, entrada
00 lado. com varanda con ida, com 3
salas, 5 quartos, despensa, cozinha
quarto com banheiro e bom quintal;
trata-sa com Mourão i rua da Ko-
sario n. 161. (»)

E*ixir de Nogueira
Empregado com snc-

| cesso nas seguintes mo»
lestias:

¦^nONDEM-SE. á rua liaddock .to-
V bo 11. 417, canários de raça fran-

ceza, promptos . para rcprodncção.
(8:4 O) K

ViENI.)l-.\I-SE 
óculos, pince-nez, Iu-

netas, etc, cte., e aprpniptani-se
concerto! com rapidez; rua da As-
seinhléa n. 56. casa Kocha. Uo(>,-!>).!

YriíNDÍjM-Sfi thcrnioincti-os, .dc su-
¦V perior precisão, para febre, desde

5$ rar» rtdtê) *lia da Asscinblçã 56.
casa Rocha. (1068O) M

ViENDEM-SE 
mesas para botequim,

o.- 14$, cadeiras de 2% para cima,
copas de mármore a 60$, balcões conl
pedra inarmo"rc"* 6*$; macliinas, es:
pelhos, tapa vistas, tudo que carece
11111 botequim, por qualquer preço; na
rua FTei Caneca ns. 7, 9 e 11. '1 e-
lephorié 509a Ceiitral, Casa Encyclo.
.pedica. (8si O) M

DE PARIS
e verifiquem a verdade

doqueannunciam
Uoilepompadour, ultima moda,

corte para vestido 14$4oo,
15$6oo e 18$ooo

Etamine em xadrez, artigo chio,
corte 9$6oo

Voile neigeuse, artigo fino, em
todas as cores, corte 13$6oo

Eolianej imitação perfeita dei
seda, corte para vestido 8$4oo,

12$, 13$8oo e 18$ooo
Voile fantasia, lindos padrões;

corte lo$, ll$2oo e 12$ooo
Foulard, perfeita imitação de

seda, corte 15$6oo
Voile liso, enfestado, em todas a»

cores, a l$9oo e 2$4oo
Leques, o mais variado sorti-

mento, desde 800 réis
Voile japonez, corte 15$6oo

BSusas de ponginette e mol-mol,
desde 3$8oò

Costumes, chapeos e gorros para
meninos e meninas

Voile de xadrez, alta moda,
-corte 12$ooo

Tafetás em todas as cores

T7"ENDEM-SE uma espada c um
T par dc drafionas, em perfeito C3-

tado; na rua do Ouvidor (ÍS, i° an-
dar, sala 5. ¦ (842 O) lt

37\ Kuit dit Qtiitiuitlii

\rFA'»15M-SH em pcqiicnns
V üiròstayOcs mensaes, lotes

do terienos do 7 o 8 metros
do freiito por 4-* do fundo,
situados 1111 iim Araujo Lima,
esquina da ruu líiirnp 110 .>ilh-
quita, Andarahy Orando; Ira;
ta-sc lia Co«ipiinliia Trcdial, 11
rtta da Alfândega 28^  ^

ÍTIíNDE-SE ou perniuta.se uma
V grande e rica matta, logar saiu-

berrimo. boas estradas, perto desta
capital e da E. Ferro; informações
com Azevedo, avenida Kio Branco
15 c ir. (q<)5 N) JI

VENDE-SE 
o predio

inode
ie solida e

lema construecão, à rua 1>?°-

poldo iv. 12; trata-se no mesmo,i com
o proprietário, qm
lalRiuu encítrrestfii

ATE.NIHvSE uma avenida com nuvc
V ij.isa?,. eonstmcção moderna, na(

ti.,i It-arão de Bom Kêtiro, por .|5:oooí.
tratar com Mieliaeli, á rua UruKiuya-
na 11. 3. (Sop MJ

VENDEM-SE 
duas casas, baratas,

ou aluitam-se a 60$; nina tem duas
s.ilas, dois quartos, cozinha, agua,
quintal, está toda pintada dc novo.
1'òdé.se vir a qualiiucr hora,_qiiatro
minutos da estaçíto Quintino Bocaj-u-
vai na rua de Cascadura 11. 1.1. .C4S4 N) J

"\7"KXI)K-SK 110 niollior ponto
V do Meyer, 11111 magnífico

terreno com fronte para as
ruas Maranhão o Fábio Luz.
medindo 20x110, com bondes
de lloca do Matto e Piedade
á porta. O terreno fica nos
fundos do predio G13. du rua
Dr. Mias da Cruz. Vende-se
lambem em lotes; para ver c
tratar ú r. Dr. Fnbio Luz 36,
o para informações na rua do
Hospicio 176. (M 216) Ji\7ENDE-SE um grande terreno, 1

V pròmplo para ser edtficadp, ( cotn j
2jm, de lai-Riir.i e 110 de comprimcn- ¦ —
to, próximo a duas linhas dc bondes, TTENDE-SE por 3:000? a casa 128> da rua para a cidade o da estação de '1 odos
us Santos; u.i rua Zcferlna: Irata.
se coin o proprietário, á rua Senador
José lli.nifacio 11. 81, armaicm.

(8j7 N) R

ltiiquaty, C.iscadura, cm
entro de terreno, tendo tres quarto?,

ditas salas c mais comiuqdtdailes. Tra;
ta-sc na mesma, das 9 da nvnnlü até
ás S da tarde

:i intermediário
ide vendei ?o;

(447 N) J

IfESDBM-SK lotes de terre-
nos bem localizados a 100$

em prestações, medem 12x50
logar alto, saudável e de min-
to futuro, estação do S. Ma-
tlieus, Iiinlia Auxiliar, passa-
geni idu o volta «00 réis, cs.
criptorio eiu frente ú estação.(S 261) X

\TENDE-SE definitivamente « Pot
lireço de oceasião o novo c con-

fortavcl nredid á rua do Mattoso 97.
para familia de tratamento. ) cr . c
tratar no mesmo, com o proprietário.
4 2 ;ooo?ooo. (32292.) i

\TENDEM-SE 
magnificas nroprieila-' 

des, liara renda, á rua S: I.oureuço.
Niclhcrov. c um grande torrç.no.;a rua
Mein dc Sá esquina da rua ila In-
dependeiicia. Icarahy: a tralar com o

dr To!etil!no de Campos rua lbeo-
phild Ottoni 11. 183. Teloiihonc Nono

4350^

\TENDE-SE 
um bello rredio a rua

liarão dc .Mesquita 735, com duas
iinhás de bondes, tendo duas salas,
dileta, 7 quartos, mais um fora, ba-
nheiros, boa cozinha, construecão de
Ãintárià', cliáctrioidadc e gaz. 

'Esla

em pinturas e forr.içõcs. Trata-se a
rua Alzira Brandão 11. SI. t-onde de
llomíim. t8-^ N) i

ITENDE-SE por oito contos, bom
\ predio construído cm ccniro de

terreno, com tres quartos, duas salas,
cozinha, banheiro, tanque, grande
quintal, situado no saluberriino bairro
de Cachamby (estação do iMcyer).
Trata-se na rua Ilonoiio 11. =89.

(559 N) K

VENDE-SE 
por 600$ o terreno a

rua Augusta 11. 223 medindo
nXiS; trata-so á rua Goyaz n. 3«.
Engenho dc Dentro. (867 N)R

(350 .1) N

Tfl-NDK-SE barato iim preilio novo,
V perto da estação do Kiacl.iuc.o, iw

rua D. Clara ile Barroí n. 41, tendo
o-iatro talas seis csplcnllidos quarto:
c mais tres ditos para emoregados des-
nensa cdnii cozinha, banheira com
agua 

'nii.nte 
e iria o;c tanque. Ef»"r

de terreno etc. Ü «agamento poderá
tarte cm t-reítaçoe-s. Iral.i;

(3.Í- j) **ícr mna
?e na mesma

VENDE-SE 
|-or ter o dono dc reti-

rar-se para fora, por 2:200$, uma
boa casa nova, terreno próprio, rende
73?; tres minutos da estação de Dona
Clara; rua M-aria José 11. Co.

(S?9N)R

TTENDE-SE a casa da rua Sylvio 67,
V estáçíip dc Kamos, com terreno dc

HX40; as chaves estão no n. 75.
(S81 N) R

\TEN 
DE-SE uma casa nova, cm Ro-1 tnfogo, com quatro quartos, duas

salas, etc,, confortável, perto de tres
linhas dc bondes, 16:00$, em presta-
ções 'íicgocio directo. Kua Tícal Gran-
deza, 227. '.-.':(8,8j>N)-,R

ITiENDEM-SE dois lotes dc terre-
T 1:0 11X4), rua Dr. Dias da Cruz,

Mcycr. dita* Hnhas dc bondes. Tra*
ta-se ira rua do Ouvidor 11. 91, com
o sr. Pereira. (410X) J

... íl*|HS
jffl

R (IfOCfCIRA.SAtSft ! H
H tAROBftfftOAIAiO tM

B9 dcpur«l>víí(lôSFnr|UC Mjm

1h!i fílwWboilFepular IH1

Eitrophulu.
Dartbros.
Bouh.is.
Boutons.
InflamniaçCci do atmb
Corriuiento iIm oaíidcs.
Gouorrhí.i!.
Carbúnculos.
Fiilulas.
Espinhas.
Cancros venerfol.
Hachilismo.
Flores Drancaj.
Ulceras.
Tumores.
Santas.
C.rystas.
Ulicuiuntisuio em |(ru;
Manchas da reli».
Alfttçfts sypliillllcai.
Ulceras da boceá.
Tumores llr.incò!.
Affe.-i.èeidoligailo.
Dores no veilo.
Tumores nos ossos.
l,ati'JHiiifnln das arle>
rias. do pescoço c ti-
nalinonto, em
todas aa nioleu-
tias proventen-
tes do sangue.

Encontra-se em
todas as pharmacias,
togaria e casas que
vendem drogas.

VENDE-SE 
de particular, lindos

pássaros e canários, para viveiros
e jardins; na rua Salgado Zenha. 90.
Tijuca. (87Í O) J

VENDE-SE 
uma casa de caldo ile

canna e outros artigos em frente
a ttnm das- melhores estações dos sub-
fjrbios; trata-se com o sr. Vielor,
á rua Arcliias Cordeiro 11. 208, depo-
sito de balas. .Meyer. (704 O) R

TRASPASSES
TRASI'ASSA-SE 

«ma boa quitan-
da no Mcycr, fazendo bom uc-

gocio e para melhor informar, á vis-
ta faz fé; na rua Carolina .Movei- 71.

(505 P) R

TRASPASSA-SE 
011 acceitasc um

soeio para um armazém de sec-
cos e molhados cm Botafogo bem
ãfrcciiezadó, informa-se 110 Nobrega
Pereira $c Comp.", rua do Acre 52,

(5ü=8 P) J

rpKASPASSA-SK 11111 botequim c
X bilhares, tudo novo, ou ndmillc*

se tnn sócio, para sc entregar de lo-
da a gerencia; o motivo é o dono
ter ohtro cm Petropolis; não pôde
administrar os dois; rua Visconde
de Sapucaliy 11, 187. (1035 l').\I

rpRASPASA-SB uma charutaria e
JL papelaria; motivo o dono ter-se

dc ausentar; á avcnwlá Salvador de
Sá 11. 181. (687 D J

¦ItilATUIlA BO OMCIN*

GRANDE DEPURATIVO BO SftHGOE

rpitASPASSA-SE em rua central dc
X primeira ordem, e em condições
muito vantajosas, uma excellente lo-
ja, esquina de rim. própria para qual-
quer negocio; tnforma-tc á ma di
Assembléa 11. 22. (770 P) J

rpitASPASSA-SE uma penslio em
X ponto excellente da evenida Rio
Uranco, para informações, com o sr,
Álvaro, no largo da Carioca n. 4.

(93= D 3

TRÀSPASSA-S/E 
um superior bo'

tequim, conl tudo legalisádo; c
o iijiiço nn logar; negocio dfet ocea-
sião; informa-sc na rua do Ridchuc*
lo 11. 191 1), conl Jlarqus. (400 l1) .1

VENDE-SE 
um predio novo ainda

não habitado, na rua Barão de
Mesquita, bonde á. porta, construecão
solida, estylo ' moderno, dois paviincn-
tos cm ccnlrrt- de bom terreno, gradil
na frente e jardim; em cima tem 3
dormitórios, corredor, W. C; em bai-
xo, salas de visitas e de jantar, des-
pensa, cozinha, W. C, installaçao
clectrica, todo o vigamento do pre-
dio é de perulla de Campos c esqua-
drias de pinho de Itiga, assoalho do
peroba; os si's. pretondctitcs deverão
levar os seus mestres para cxaim-
nar a constnjcçiio; ver c tratar, rua
Kosario 1O1, sobrado, das 12 as 10
hora?, com .Mourão; prcío ;j:ooo^.

VENDA DIVERSAS
\7"ENDE-SE Por 4?, em qualquer
f pharmacia ou drogaria, um iras-

co dc AXTIGAI., do dr. -Machado,
o melhor remédio da actualidaile. pa-
ra curar a syphilis e o rlic-Jiii.itii-.no.

VENDEM-SE 
cão.; dc pura r.-.ça,

cores lindas, '..'oüs, Fox.tcmer,

ACHADOS E PERDIDOS

francez e dltiaiuarqucz:
Itamaraty 11. 108.

rua Viscondi
(47.1 O) S

¦\7ENBEM-ISE e>..-e!leutei predios
V lia rua S. I.oureuço Ntctlieroy.

- um grande terreno em lc.ira.iy;
(5S8 N) R tratar com o dr. Tolcntmo ile Iam-
-———— pos, rua Theophilo Ottoni 11. 83.. 1°
. 

-. 1 
andar, tel. 435" Norte. (136 N) I

s.-. r».*. h.#.
nualíjiier retriliiiicfio, os meios

A todos
os que sof-

f r e 111 de
<1 u a 1 çi 11 e r
moléstia es-
ta socieda-
U e envia-

curar-se. EM-
nome, morada,

rã, livre de qualquer retribuição, os meios di
VIKM PELO C0KRK10, em carta fechada —
syniptòiiias ou iiiiiiiifestações da moléstia — e sello para :i re-
spòsin, que receberão i.a volla do Correio. Carlas aos INVI
SIVÉIS — Caixa1" do Correio, 1125.

YENDE-SE 
uma casa com ilo:s

qmrtos, duas salas e quintal arbo-
risado, niuila agua: na rua Coronel
llorgos Heis. 41--, via Paraná, estação
du Encantado.: ^--VtSW-M "¦

TCTiHNDE-SE mn bom predio para fa-
IV inilia regular, c bom salão na] *T:KSDtM-SE P3r 33

T7ENDÉ-SE um bom predio, acaba-• * do de construir, construecão solj-
da, tem agiva encanada, distante dois
minutos da estação de Kamos; trata-
so na rua tAndrti Pinto n. 65. tl'rc-
vo, ;i!3uõ$, urgente. (Sai N) H

TTEN
V renda ou moradia, uma easa por

j:6ío?, tein dois quartos, duas -salas,

não lem uuiutal, mas tem entrada in-
dêpeildente; com ária; não prccisa_(ic
obra; tra!a-<c ilirectamçiite.coiii. Mar-
tins. i rua Correia de Oliveira o
Villa Isabel. (5°»0 y.) lt

[TENDEM-SE prédios c constroéni'
com

Co-.isiruj-cro 
'Abel 

Nunes, nia Vinte
de Novembro n. 15. (R s-»'3) -N

IÇTENDE-SE uma boa casa completa-
% mente nova, c de boa construecão

com tres quartos, duas grandes sala3
c bom terreno, por preço dc oceasião;
;:ooq$ooo rua Barão dc Cotegipc -oo,
entre Villa Isaliel e lAhdarahy.

(4111 N).: J

TTiF,NDE-Si! a casa com duas salas,
V dois nuartos e cozinha, jardim,

tendo iiNíid, por 3:500$ á vista: na
rua Argentina Heis 37. Dr. Eron-
tin. (90IÍ N) J

TfiEXDE-SE um pequeno negocio;
V trata-se nn avenida Eio lirauco

n. 153, caía dc balas. (S15 0)R

VENDE-SE 
nm bonilo e bom pia-

¦no; modello alto, inteiramente no-
vo, por HjoS; tem banco; na rua Eu-
frasia Corria 26, largo do Machado.

- (000 O) J

CAMPEI-LO 
& C.«; rua Luiz de

Camões li, 36. Perdeu-se a cau-
tela n. 66.719 uesta cosa; as provi-
dencias estão dadas. (390 £>) J

PERDEU-SE 
a caderneta stipple-

montar dn Caixa Econômica; sob
o n. a;3.75o, da 3* série. (462 Q) J

DIVERSOS

BeaiiKSiEKI! l!!»;Eiini:!!!a!í!!iIliaii!l»!i!!!ffii!ilBii:iiB!!iiii:i!í:B!:in!li'Bi!»|Hi

TTKNDtíM-Sl? duas casas bem con-
V strúidas, sendo uma própria para

padaria e outra para qualquer nego-
cio; uma já esla alugado com um
bem montado açougue, tem grande
terreno, com duas frontes; com so
metros para o lado. Tem luz,, agua
e bondes à porta, situadas á Estrada
'Marechal Kangel 67;, estação de Ma-
diireira; trata-sc na mesma, 430. com
Patiliiío. (414 N) J

1TENDEJI-SE 2 caias em N.icihç-
V roy a rua Dr. Mar.-b ns. ;8o c

-S- mm. moradia dc família; outra,
do 

'ncso.-io 
edificadas em terreno pro-

mio: te-.ii :o metros dc irente por 60
¦ lc fuiiilos: trata-se ua rua Nilo le-

i_íi_í çauha 11. 100: informações na rua vis-

 0$, dois pre- çonde_ljil.a«ma_..^2n: ÍJL±M
íreiite.Cpróprio «para qualquer nego-I V dios, alugados por contrato, rendai_tw.V0E.SE pequeno lote dc terre-
cio tem bom qiiiiiliii e duas mora-1 .130$, sendo tnn de esquina, na .(.i- V •• . rt1^ Aiidró Pinto, em Ka-
dias r.os fundos, com entrada por ou-idade Nova; trata-se na rua do Car- •, . IQ0-. trata-se ua
«ra rua; pira ver e iratar ua mesma | mo 66. 1» andar. (589 ;*jj | Sddra Senador Dantas 8. (7"S 10 S
.Estrada il,
taçáo di

t|j Peiiba 733, defronte á es- —
,c 

"i.jinsuccesso. (853 N)K . T^ENDE-SE p«r 4:.30oS, um terre

TTBNDE-SE em leilão, scgnnila-fei-
V ra, 6 do corrente, íis 5 horas da

tar.ii-, pclo maior lance, o pequeno
o solido predio da rua Vital de. Ne-
trreiros n. 20. próximo á rua Santo
Christo, pclo leiloeiro Elviro Caldas.

Cl-9 N) J

ítTENÜE-SE o cliilet da rua Thcrc-
V za Cavalcanti n. 17 (estação da

Piedade) coin -• salis. - miartos, co-
rinha e «rande terreno perto do
irei:-., c bondo iiu.i.-i 5 porta; e^y li-
vrc e descuibaraçaiio; mfornia.se na

. mesma rua 36, com a sr. Álvaro;
*"Íai.i tra-.ar com .Mourão. rua ihco-

Siilj Otloiii 17-: tclcphone ao?»;^"-
f. Melado a vi3ta e o resto enrtW:»-

¦ , TTENDE-SE um predio novo. que
| y uo de lom.so e um barracão, 110 | \ . ,a n-0 foi iK1i»it.-.-Io. eom 2

ponto dos bondes ile Ipanema; trata- 1 . • 
c , 1)0n3 ouartos. cozinha.

su j rua do Carmo 11. 66. .1° andar. ¦ 
^ llhffl-f0 c reservada dentro de .casa,

(3°S> 
N) J 1 

uma ,.0il varanda ao lado., illumlnada
á luz ,'loctrica. liom «mimai todo nm-
rado. gradil e porão de ferro eu-, rua
ialçada a narclleiimiieilòs perto Ha
cetação de Todos o<5 Santo*: uondo J,
porta; trata.se na rua José Bnnuacio
81. armaiem. c.-rai o proprietário.

taçoe*.

TTKNDEM-SK lotes de terrenes. »
V rua Dr. »e»o Um : ÜW0 °*

S-uaía-Feirall 
trota-J* i ra»

mo 8. «#. »* «"^f'
... ia

-\Ti:NDEM-SE 
PJr :--:3ooS, tres

V predios novos, sendo uni e:u íVr-
ma de palacete, remia -\V>S; .na estação
ila Piedade; traias» á rua do l anno
Có, i* andar. (jS.J N) J

XTlONliIvSE por i;o:oo?, u-.iu im-
V portanto prooriedadej com urna

íircn dc terreno dc i,i6m,8oo _/iua>
drados, bem arborizada^ ca Tüueai
trata-se n» et» da Cana» ». 06. ij

jndar- Cü'9N) J

TTENDE.SE. por 1:300$. uma casi-
>' nha com terreno dc 11 >: 56. todo

arborizado: para ver c tralar coin o
sr. Lopes: rua Gómoj Serpa 91. Pie-
iiie. «té ii 11 horai, (íct N) R

TTRNDE-PjE uma avenida com cinco
V casas, dois tniiiiilos distante da es-

taçâo do Engenho Novo; trata-se com
o sr. Cardoso, á rua da Quitanda S.5.
sobrado, das 15 ás ¦/ horas. Telelil
3064 Norte. 19-|N) J

1 AlMataria Leão fla America I
... £

1 Nüo mande V. S. fazer suas roupas emquanto nüo |
| visitar á Alfaiataria Leão da America, rua Ma- g
g rechal Floriano n. 0-'j. Nesta casa encüiitrará V. S. a
Q um bello sortimento do roupas feitas, em casemirns m
b pretas, azues e de eores, aos preços de :)5g000, 408000 g
1 e 45ÇÜC0, e bem assim um variado, rico c escolhido §
Isorlimciito em casemiras, artigos utodernissimos e I
I de pura lã, que fazemos por medida a /i.^OOO, uOSOOO g
| e G0*000. 1

A UTOS liENZ — O unico oleo
A para sua lubrificação, é Uub)
E. únicos depositários J. M. Saiu-
paio ji C.*; rua do Hospicio n;.

(4417 S) R

X ri'Rovi-:rrEM — Lijiiidái
Jt\!l 50 SliiKcr, feitio gabinete,

, íim-sc
-. 50 Sinçer, leitio gauinete, de

ão e de pc, a 15$, 20$, 40$, So?
até 2ou$; trocam-se novas por ve*
ilus; motores electricos de 1I4, i|2,
r, 2 e 12 IIP. Concert3Tti.se c re*
formam-se machinas n preço baratfesi*
mo; praça da Republica 195.

(141 S) S

A CCEfTA-SE roupa par-, lavar c
?Ci) engoninitir com, Jierli-içàOí cm
casa dc familia; rua Silveira Mar-
tins n. 149^ (456 S) S

Trabalho esmerado 1 Execução porJiprinos!
Aviamentos superiores!...

TTENDE-SE uma casa com 2 quar-
V tos, e duas salas, á rua íav.z Car-

neiio. próximo á rua .l'r. Manoel Vi-
c-iorino, tem srande terreno, preço 7,
contos; trata-se com o sr. Cardoso, a
rua da Quitanda S.i. sobrado, Aas 15
ás 17 horas. Telephone 3064 V^-l

(oc? 
'nV.1

|Ao Leêío tíLa Amerlcai
1 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 64 |
»'.;:ibii! ;Bii;.iBi!i.;a-:!iiaii'-i8ii:!-::í5i,-:.iE":,..B! i.^a.i; «i;> ia^i.ia^ ík^-ibiI.jb-í. !fi5«::iai'' -.a -. ;s-: ia--. ;a

TTEXilEM-SE lotes dc terreno, a
V rua nuatro de Novembro n. 75.

á eslas',.!* de Ramos, tem \\:r e asrua.
(02 N) .1

XTENDE-SE um terreno, no I.c-
> b1.".:-.; pre?» dc ocasião; informa-

sc com .i 4r.. Monteiro, das 1.1 ás
íS horas á avenida Rio Branco 146,
sobrado. 

' 
(1-Hi N) J

VENDEM-SE 
por 14 contos, dois

prédios á rua Tavares ns. 3i!>. e
2-1 (E. do Encantado), novos, feitio
nioder-ao, assobradados, altos, 110 cen-
tro de tcrr.-no, jardim e trradii dê fer-
ro na frente entrada ao lado, duas sa-
Ias, tres quarto?, cozinha, des. ensa,
banheiro tanque e W.C; .trata-se
com Mourão. á rua da Rosário, nu.

^TENDE-SE. 
á rua Coronel Eiguei-

' ra do Mello n. 351 (leiteria, un-a
car rocinha vendendo 5° litros de
leite diarijnicnte; o motivo é o dono
da mcsiu ter que sc retirar paro
Portugal; trata-se das is ás 1.1 horas.

U6.\ O) .1

VENDE-SE 
um pramophone nove.

coin i.| chapas .liiülas; pruço é-j?;
rua iJarUo dc S. 1'elis n. 21;.

(ofu O) M

^TENDE-SE 
uma machina dc eoslu-

1 ra, de mão. c.i perfeito estade

àl.UGA-SE, 
(lucro dizer: o Bazar

Villaça fez contrato com indus-
ííiacs. fabricantes da3 afauiadas, Ta-
neilas dc pedra", cm Minas Geraes,
os quaes iá e^ão expostos á \endaáuui
Frei Caneca n. 126. Üucm dcsconlio-
ecr aqucllas panellas. convém dar um
passeio ao ilazar Villaça. não có para
ve!-as, como recebetem cxpltcaçõos,
Vào lado ecoiionúco. são duradouras
c resistem mais que o próprio ferro.
Os iicci)ipe« neilas preparados fazem
as delicias dns gastronomos, que as
devoram com sofregiidão. Aos da fal-
ta dc àppotitc se entregarão gústosa-
mente ás "goloteí nas" preparadas nas
afamadas pãnollas de pedra. Convi-
dam-se ís exmas. chefes de casas vi-
rem examinar as panellas de pedra da
industria mineira, e usadas ali desde
a formação da antira Província, até
hojo — Fslado da Republica onde as
donas dai casas só usam expressa-
mente ts "Panellas de oedra". 126,
rua l-'rci Caneca. u6. Bazar Villaça.
O que \endc louças c trens dc cozi-
nha por menos 20 °|° que as ouiras
casas. (443) S

,4 CCEITAM-SE alumnas de piano
I\e bandolim, h rua Barão dc Mes-
quita 6.1c (8oí S) R

Enxovaes para noivas
a 65$, 78$, 115$ e 165$ooo

SEDAS E LÃS
O mais completo sortimento.

a preços sem confronto

BAPTISADOS
Camisolas e vestidiuhos

desde 6$8oo
f—¦¦ ¦-¦¦¦ ''- .¦¦'¦¦» 1' ——rrr ' —-"- ¦ ¦¦ "- —¦ ¦¦ ¦'

Toucas de seda ou renda, a 2$%
3$, 5$5oo, 7$e 12$ooo

Costumes de linho branco rosa
e azul, para senhora,

a 5õ$ooo
Costumes para senhora, SALDO,

a 2o$ooo
Cacheinira ingleza, eórte para

vestido a 9$6oo e 12$ooo
Superiores morins desde

5$8oo a peça
Colchas em fustão de cor, arti-

g'0 inglez, para casai ou sol-
\è teiro, desde 6$5oo
Cretones para leuçóes, todas

as larguras
Pannos acolchoados para mesa,

desde 18$5oo
Aventaes para criança e para

senhora, desde l$5oo
Çolletes os mais modernos e

chies, desde 9$5oo
Cintas para senhora, artigo chie,

a 19§6oo
Fitos em cores, metro2$7oo

OFFICSNA DE COSTURAS

T7"ENI>E-SE l'.ir 4?:oo$ -.im predio
\ -no centro, rendendo GooSi trata-:

sei rua do Gmn, n. "• 
J^fj I ol s^i».

rua Buarque de Macedo, J4. Cattete.
Í101 0) I

V BOA letra captlva, prende, at-
bicycletta para -^- ir/te c aó dá lucro. Ensina*se

. . , V passeios' trata-se na rua de S3o nn r.:.i Assemhlía, 79, 2", desile 10$,
(777 O) J I Leopoldo n. 29. (109 0) J I-Nao é curso. .(^5 S) R

VEX11EM-SE 
lindos enxertos dc

leranjeius a I$5oó o pi, c outras
irutifer?.?, por preço barato; na rua l "YTUKDIS-Sh 

uma
Sa'v:idor Piro» 40, estação de 'Tai<" *  ~- •

A UT.AM-JE ternos dc casaca, so-
Xi.breca3ucnt smockings c claks; na
rua Visconde Kio Branco n. .16, =oh.
Teleph. C. 4415. (i3* S) S

Vestidos e costumes pre-
tos para senhora, a

preços de reclame
Paletós de seda preta, amplo

sortimento

Grandes lotes de retalhos
e saldos

PREÇO FiXQ

!1
AftIS

***., *« *'-' ' -* —¦*¦'

i.
-¦% .*$
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CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 5 dc Novembro «lc 1916 11
f A PENSÃO ¦Proí-esso", tia Ria-
UfL cliuelo i6i, fornece peneao a ra*
pazes do comercio, a Sol mensaes.
Bãndo-e aoi domingos e lenados ai*
moço e iontar. 5815 a) 1

1A _ OSENTO para descanso — Ce-
lei dc-se um, asseindo e conforta,
mel, em "*w de pessoa discrttn. Car.
«as para esta folha. • Jilarma

1(79= S) R
,. ' -¦ 

f A GENTES nos Estados — Accei*
ll\í taml-se na fabrica de carimbos
e gravuras, á rua Sachet n. 18—Rio.
ÍPoçam condições, a Jos. Xavier. Op*
tlma dommissão. (449 S) J

A 
UM RAPAZ solteiro, aluga -se,

cm casa do máximo asseio, um
t.om quarto, independente e casa dc
«luas pessoas! rua, do Mattoso 217.1
solirmlo oroxímo a Hadock Lobo. '
K <S «¦'¦O)  ¦

IA PINADOR de piano, boa tiarmo-
__. nia, pequenos reparos, mata os
liicliou se os tiver; tudo 10$. Cha-
mados r.o Café Guarany, tclcphotie
4191, Central. (491 S> R

OICYCLE-AS ou tricyclcs — Não
•O mandem concertar, pintar ou rc*
.nontar, sem primeiro ver os prcço3
de casa Brasil, rua do Cattete 105.
iTeleph.. 1734, Central. (=3ioS)R

BIICYC-LETTES 
— Concertam-se

com perfeição e • preços modi*
cos, á rua do Cattete n. 199.

(18- S) J

110MBA 
para encher pndinnaticos,

> conipra-sc uma usada, «ue fiuie-
clone bem; trata-se com o sr. Viei*
ra, rua do Cattcte n. BO, holequim.

(410 b) R

/SÃMINUAO — Vendc-sc ; com 2
\J animaes c os nrreios; Retiro Uua*
nalrara n. 41 — Laranjeiras.

670 S) J

lieis, Tias e Louças,
ifrai LipiJaçia iiial.
Preços alio i custo.

Casa Central
CtHOCADEIRA 

— Vendc-sc tara-
) to uma do autor Cyplicrs «para

:i.)o ovos; na rna Dcsmoarg.idor Izi-
«dro 11. 81 — Fabrica das Chitas.

(=56 Si S

C1ACH0RRA 
branca, com malhas

/ pretas, alwra 50 milímetros, pou-
cò leprosa; dá pelo nome dc Tetci.»
írratifica-se a quem der noticias, na
rua di Altaildcga n. 198, loja.

(o_'J 0) s

yrtOMPRAM-SE moveis usados; pu.
\J a.uiwse bem; rua Visconde dc
itauna 11. 157; praça 11 de Junho.

(4=3 S) R

/10I.C1IAS — Lençóes, otoalliados,
\.i Ruardanapos, cretoties, motins, ai-
Kodõísi toalhas para rosto e pau*
nos para mesa, encontram-se a pre*
ce-3 muito baratos, na Fabrica Cou-
iiaiiça do Brasil; 87, rua da Cario*
ca, 87, (S)

€1011TINAS, tapetes, pintura» a
J ok-o, moveis c de escriptorio,
ompra c tambem encaixota para mu-
lança, J, J. Martins; rua da Allan-

drsa n. IS4. (jfco S) S

/'.ABELLOS RUINS e despentea-
V dos "O Maciol" amacia, impe-
i!c a ca;pa c a queda c perfuma.
Croihicto Rarantido. Pote 2%; rua

.Marechal Floriano n. 119 c Luiz dc
iCamvcs 4, largo <le S. Francisco.

(-133 í*) J

C1AMISAS 
para homens, boas e foi-

/ gadas, a 2$5<>°. 3$S00, 4%. ^"oa,
«* újiioo. Só 11a Fabrica Confiança do
illrasil. 87, rua da Carioca, 67. (S)

(10.MPRA-SE 
«una armação de pc*

J rol.a, com fitmfi> dc 511 c. com 10
incito;, mais ou menos; nu do Ca-
siocíi ii. '8, loja. (1045 S.I M

<"IOiUP.RA.SE 
ató 90 contos, confor-

J tavel predio, sem vLsiuüos, íron-
diiros, do Cattcte n Botafogo ou Lc-
ane; propostas o "Limite". (968 N)U

(lO.UPUA-SE 
uma caixa registrado-

J ia National, cm boas condições;
1—-' gavetas; rua Biaclutclo 41.1.

_______ (946 
S) J

.pOl.f.AIUNIIOS de Unho pelos an*
\J llgoa preços 1 direitos, 3 por_ 2%;
Ratitos Dumont, 3 por 2*1500. So n.i
.(•'.ibiica Confiança do Brasil; 87, rua
ila Carioca, 87. (S)

iT-OPlIAS ii machina <-* a*-***-*--
\J «píer trabalhos a preços muito
módicos, por Stcno-Uactyljigraplia,
diplomada e com conhecimento de
varias línguas, garantindo perfeição,
a.rcstcja c discreção. Inlormaçõos pe-
lo telephone Sul 702. (1018S) U

C<0 
PIAS á machina $500 a folha,

' qualquer trabalho. Cartas e cha*
3ii:.ilu.-i. nara a i«ua dos Araujos 109—
..inygdío. (878 S) K

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to '_£• Ourives a, Co _ Pape-
laria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

/"tüMPRAnSF. qualquer qiianlidiide
\J «it- jóias vollins, com o;« sem pc-
• ir. ü de qualquer valor c cautelas do
(Monte de Soccorro; paga-se bcm|
_u nia Gonçalves Dioí. n. 37. Joálhé-
ria Valcntim. Telaph. 994. Central.

(41.17 si n

(TIOXSTRUCÇCES, pequenos repa*
\.J ros e pinturas dc predios; pre*
.,«]. módicos, com o conslructor Mi.
r.halski; Uruguayaiia n. 8. Teleph.
5*3. Cent. (4409 S) K

1A.MISAS e ceroulas sob medida;
. •' ma da Carioca n. 52. (5150 S) S

•iriiSOS PROPEDÊUTICO -Rua
V ila Quitanda n. 20. Prdparalo*
rios- exames vest.bula.c- e escola
Normal Taxa fixa 30$ mensaes. Ma.
UT-itlil gratuita do sexo feminino,
iiicilidiitc a jóia exclusivamente Au-
ias vespertinas. (I.

jM.UALOnOS de sellos do Urasil,
\ ' .«in todos os erros e varic.larlcs,
preço iSOoo; Hospicio 30 — 1, Cos*-.. _ Filhos. (.1731 S) S

_ «fliAS fltiidicas magnéticas a dis-
V ' iiiiicí.i, graiis; cartas Psycholo-
vi Caixa poslal 1827. (5814 S) R

í lOU.CTES de senhora, sob me-
\ ' dida ,12$, completo, lime. Jlaric
3.CH.0S, rua da Assembléa n. 35, i°
undar, nbaixo da Avenida Kio Bran-

Ço. (12-1 
S)J

(PtrPINS — A Tcrmieidá i o
V mais forle destruidor deste inse-
cto U autor deste preparado incum-
Í.L1 íc de mandar fazer extincrão do
referido iusecto, cm prédios, pianos c
¦luvios. Cartas para S. Néco-rEriies*
\ , Ribeiro n. 31—_íic_bcroy-, .

. (38 S. R

D ENTISTA — Traspassa-sc um
consultório cm boas condições;

Sete dc Selcmbro n, 205.
(..7 S) S

•JAIXIIEIRO — Dá*se sob hypo-
.1./ iiitcas de predios, t com toda_ a
l-rcvidadc; á rua Archias Cordeiro*-'. i6t, portas dc aço, com Freitas,
das 8 ;'«s ti. (5401 S) M

1\VSK 
uma casinha mobilada pa*' r.i duas senhoras; rua Santa

«Alexandrina _______ (8;' S)-; R

DINHEIRO 
— Dá-sci sob iii-po-

th.ca, moveis, notas _ proinisso-
aias, inventários e a officiaes do
(Exercito, Atninda, Policia c Dpmbci*
ros; trata-se com Fernandes; rua do
Kosario i?_-. (i-so S) K

i) 1X1IEIR0 sob hypothecas, juros
caução dc apólice., mercado-
.; L. Moura, Rosário 170.

(801 S) R

DINHEIRO 
rápido st>1> hypothe.

càs, sú negócios eéríos; na rua
Huci-.os Aires 11. 198, das 12 ás 18
horas. (74S S) M

1) .\'*ífc a um caíxil sem filhos,
uma chácara para tomar conta,

tendo casa^de graça; trata-se na rua
,'M.iríl'.'Cz dÇ" Pombal n. 9. (592 Kl R

DINHEIRO 
— Empresta-se sob

hypothecas, cauçúes dc apólices
<n divida publica, municipaes e prci-
nv.ssoriaa: Rosário 172, sala 4, das 3
ns 5 lioras. (,tof. S> .1

DENTISTA 
— Vcndc-se um motor

dc chicote, ii rua dos Andradas
«:¦ 8;. sob, !_______•'

DINHEIRO 
sob hypothcdis—Em-

p_rcsla o «Ir. Tolentino «lc Cam*
pos, ú rua Theophilo Ottoni n. S.*t.
t" .-.nd.ir, dn« 12 ás 17 lior.is. Tel.
Norte .1.150. (i-8 S> ,T

ESCRIPTORIOS 
comtnerclac., nlu-

gnin-sct rua llosnicio tt. 118. (S)

DINHKIRO 
seb hypolheca.s dc

predios c terreno:-, juros modi-
«cos. Empréstimos cm inventario-: a
(herdeiros. Dcsconfoa dc juros de apo-
(Hccs, acções, alugueis, mesmo tíc
ttncnoros o*.i usofruto .Tratar com E.
EFerreira, rua do Rosário n. 1114, la-
Siclli&o. (427 Si .1

Dinheiro' 
so«> hypotliccsi», n iu*

ros dc S a t2°l°, conforme lo-
Kr.r. Cartas para A. M. R-, neste
jornal. (S84 S- R

DINHEIRO 
- Qualquer q'.-.r.:-.ti.i,

a juros módico?, pam hypothe*
faz. t-ntichrcst*. descontos c ç.w.çôvs;
Compra e venda de predios, terrenos,
t-ti-x-i c fazendas; com J. Pinto, rua
Uo Rosário 134, tabelliao. (10O Si J

ÍfNSTNO 
— Portuguez, frar.ee.-,

-j _ arithm-etica e esorí-pUíração mer-
cantil. Curtos ao professor J, Mer.-
dr?. rj.i .k Estrelln 19. ou da A'«-
ti.ir.d_. 3a _ 21j. -olirido. Tambem vae a
Residências dos alumno.-, pnr 4o$opo
¦SeU. itatcria* acínii; pagamento
\__ai__\ (Bjo S) a

RiEslÉÉSíoi
Aproveitem a oceasião

M IOC0

Ij-STOMAGO 
— Cura rápida c cer*

li ta dc qualquer mal do estorna-
go ou uitcstmo., na "Flora lira-sÜ";
Inrgo do Rosário 11. ., (.21 S) J

I7-SPIRITIS0IO 
— Cuius gartinti*

J das dc todas as moléstias. Con-
sultas sobre todos os assumptos, Al-
livio prompto aos incoiiunodos mo-
racs; Acre 69. (742 S)M

IjWPREGADO 
dc consultório —

lt Precisa-se dc um, & rua 7 de Sc
tembro 11. 36. Exincra.e üança e
boas reterenciãs. (9". S) J

ESCOLA NOBMAC _. Admissão
garantida, prol, off. c taxas mo-

dicas; Carioca, 51, so.., 1 ás 3 c
5 ás 7 da noite. (9G6 S) B

E

IpORNEOE-SE 
pensão farta c va^

riada; preço módico; av. Gomes
1-icirc 130, (1001 S) M

INSTITUTO 
de hnguas _ Inglez,

francez, portuguez, allemão e, la-
tini; ensino rápido; «preço módico;
rua de S. Pedro n. 51, Io andar, cs-
quina tia ma da Quitanda, (ioi.S)M

I OS GRANDES I

ARMAZÉNS BRASIL
(Antiga casa Souza Carvalho)

á RUA DA ASSEMBLÉA 104
estarão fechados hoje e amanhã para
arrumações e remaroações de preços»= reabrindo !s________-_-_------ã

Terça-feira- as 13 horas
para dar inioio á sua costumada
GRANDE VENDA ANNUAL

MADAJIB 
CLELIA, participa o

stms camaradas, parentes e cli.
entes, que mora na rua Bento Lis*
boa n. 5 — Cattcte, (603 S) J

Tl/fOVEIS — Vendem-se 1 um guar-
_._. da-louça, um etagére, «uma me-
sa elástica de canclla c outros objc-
ctos: na tua Desembargador Izidro
n. 81. <76«3 S) J

MASSAGISTA 
— Carvalho Mari-

nlio, chegado da Europa, com
longa pratica, attende o chamados;
rua Senhor dos Passas n, 1:9. Tclc-
phone 3402, Norte. (838 S) R

LÂMINAS 
CJtlcHc — Afbm-se

bem. Ouiiu i$soo; travessa de
S. Francisco de Paula 11. 28.

LIÇÕES 
de desenho e pintura; &

rua dos Araujos 47. (785 S) J

LENÇÓES 
para baiflio muito gran-

des, a 2S500, 3$5on c 4$oot>. Só
na Fabrica Coníi_nça do Brasil; 87,
rua da Carioca, 87, (S)
"1TINAS-TEE — Kraftiggs Pílan-
_"._ zcnmtttcl gegcn Rhcumatismils,
und Gicht, Sj-plulis, Ilaiilkranlcliei*
ten iiind aíte Wimden. En gros &
Dctail- Verkaulf "Flora llraail", lar-
go do Rosará 3, Teloíon 3498, Nor,
te. (4=4 S) J

jrrwrv

GBINELLAS
-DE-

LIGA
D.s fabricas:

"S. Diogo". . . . ..,. tle MANOEL G. SOARES.
"Campo dc Marte". . do PINIZ & COJn».
"Luzltania" do BASTOS & SANTOS.

ÚNICAS QUE NÃO TEEM PREGOS
NEM PAPELÃO

suo encontradas na casa dus depositários geraes :

CRUZ Senna & Carvalho
Tele-.hone SOGl -- XVortc

RUA DOS OURIVES 93. —t»— RIO DE JANEIRO.

E

em todos os depósitos de primeira ordem
WWWtfW-i

lepositos de primeira ordem j
WVWVWWWWVWVWWWWWVWWVWrf-1-

GALLINHAS 
de raças — Vendem*

sc por motivo <le mudança: —
Wj-andottc prateado, Orpington ama*
rc-llo e riymoulh Rock carijó; na
rua Desembargador Izidro 11. 81 —
Fabrica das Chitas. (252 S) J

GONORRIIÉA 
— Cura i-erln, ra-

pida e inoffensiva; "Flora Ura-
sil"; largo do Rosário 3, (422 S) }

GAR 
IN EXE dentário — Precisa-se

3 dias por semana. Ofícrtãs a
M. Lopes, rua Voluntários da I\i-
tria n, 35C (°59 S) 1)

GRÁTIS 
AINDÃ~ESTE MEZ~

Kcmcttc-sc a micm solicitar, in-
dicação do meio de se obter tudo
que sc deseja, quer cm assumptos iu*
timos e particulares, como cm nego-
cios commerciacs. Máxima reserva e
seriedade. Cartas com $200 cm <scl-
los para resposta, n mme. Thompson.
73, rua Maurilj-—Mangue. «Ui3SS)S

It.fME. Clara Goudcrc — M««nicura,
JLIX pedicura, tuasMgisía diplomada;
nu S. Clemente n. 103. Tcl. 1279,
S"_. Vae a domicilio, Só ás senho-
ras, (2644 S) R

Corrimentos
Curam-so cm 3 dias com

1*1

Rua 7 de «Setembro, 180

MME. 
AMARAL, communica ás

suas amigas c clientes, que rc-
(ibrui o seu ütelicr de costuras, á rua
Sete dc Setembro ii. 191, loja. Tcl.
5894, Central. (1032 S) M

DR. CRISSIUMA F." Cirurgião da Snnla Casa
dí-spoiulo de installações

apropriadas, trata, com especialidade, os doenças da tircllira, .exi-
ga, testiculos, próstata e rins, utero c ovarios. Cura radical das
hérnias, estreitamento da urethra hydrocclcs e tumores do ventre.
Óperajões em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas t«rç*i;>. quin-
tas c sabbados, das : ás 4 <- diariamente; á rua dos Inválidos 16,
sobrado, ás ío lioras.

(.RATIFICA-SE 
a quem der infor-

J inações exnctas sobre um preto
dosíipparccido de casa de «seus pa*
trões, chamado Galmno de hotiza;
«rttcndcndò ao apelido dc "Fiscal .
Senado 64. ("4-1 Q) J

XJVPOTHECAS rápidas a juros
Xí módicos, grandes c_ pequenas
quanCi.is; proinivsorios, «invilntarips,
etc. Carta á "Limite". (9f«9 S) R

HVTOTIIECAS 
na cidade e sub-

u-rhios, grandes ou pequenas
quantia» a juros módicos, ha capita-
lista. Informa, por favor, o sr. PI.
mcnla, ma do Kosario 147, sobrado.

(3«J«! S) J

HVPOTIIECAS 
— Fazem-se dc

predios no centro c nossúbiir-
bios, com brevidade; na rua da Qui-
tanda n. 7,1, alfaiataria, com Freitas,
dc 1 in 4 lioras. (5 ino S) M

MME. 
CICT, cartomante diz tudo

com clareza, que sc deseja sa-
ber, realiza qualquer trabalho por
mais difticil que seja amigavelmente;
na sua nova residência, á rna Tnva*
lidos 11. 30, «sob, (õrl«o S) J

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

Kua 'i de Scti-mbfo, 180

MODISTA 
— Confecciona vestidos

de seda, lã c costumes de casi-
mira e Unho, com gosto, n preço
módico. Acceita luto.-; ottende «n cha-
mados; rua dos Andradas n. .1.

(;-1; S. J

COFRES NASCIMENTO
( Marca Hegistraila)

São os melhores contra logo c nrroinbunicnto.
J--.-i_*_ Uruguayana l-_k3

(Ksquiaa da l\ua Tliouphilo Ottoni)

ÍJY 
POTIIECAS desde 8 *|°, con-

J. forme localidade c garantia; J.
(.1. Dart; rua da Quitanda n. 03,
leiteria. (sS'19 S) J

HYPOTHECA 
— Fazem-se sem

commissão, nn rua Dr. Rodrigo
dos Santos n, 76, d-.i5 10 ás ia c
das 1- ás 19 horas. <5:0p S) J

HYPOTHECAS 
de predios c ter-

renos, qualquer logar, jurcs_ ío
c i2°\r*. Desconto dc promissórias-
Empréstimos sobre invento,rios a her-
deiros. Desconto de juros de c.poli-
ces c alugueis, mesmo dc menores eu
usofruto- CaUçõe>3 c penhores mer-
cantis, Tratar cum o sr. Ferreira,
i rua do Ilospicio 5?, sob. (432 S) .1

INGLEZ 
— Sénliora ingleza; ensina

este idioma cm aula ou particular-
mente; r. S. José, 70, 2" ai-.«iar.

CÇiS S) J

IMPOTÊNCIA 
— Cura ccrla. rã*

pi.i«i e inoffensiva, na "Flora Ura.
sil"; largo do Rosário 11. 3. (423 S) J

IMPOTÊNCIA 
— ,Cur.-.-se com as

garrafas de çatuába', remédio ve-
^_tnl. Ki;conLr.i-.e uü rua de San-
ío Cbristo n. 99. .Síi* S) R

3T0DISTA 
— Confecção primoro-

X sa de vestidos c costumes, sys*
tema Parisiense, de ro$ a 30$'; tra*
vessa Cruz Lima :.. _ií — Flamengo-

(3S0 S) J
¦JITOVEIS 

usados — Compram-se,
ItX mobiliários completos, avulso?,
pianos, objectos Cc arte, antíguída-
des, e:c.; rua Senador Dantas n, 45,
térreo—E. Ribeiro. li,-CS)S

"Pôde arroz DORA"
"Medicinal, adherente e,
perfumado. Lata, "zícioo.

Pelo Correio s$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

MODISTA 
— Paz vestidos pelos

figurinos, faz chapéos e refor-
nia com perfeição; rua Uruguay 11.
;so — Andarahy. Preços baratos.

(54 S) 11

MM... 
Sergrpe — Informações por

favor" rua da Alfândega i--.|,
iú andar, segundas e quarras-íciras.

(104- S) M

l_ CURA OA MPOTENCBA
O cspctfinlista DR. CA-STiOS OAUDT — com loiift.-i prn-

tioa tios Iiospit-ics europeus, gni-iinto íi cui-ii, em curto espnço
ili; tempo, da 13[POTÊNCIA, quer si-jn de fundo syphilttlçd
•medular, quer om oon. equeni-iii á neurnstlicnin si-vual.

Ti-ata n fraqueza gcnltul, sob ns diversas túiiiiiis clinicas
ojaculuções prematuras, pertliis seminaes, perdas do plios.

| pliatos, prostntorrhéa, etc., como tanibem motivmla pela iu-
I fecção gonococcica. Xiio faz uso de medicamentos, nem

uppllca n mnssngom rcctal.
Tratamento moderno, perfeitamente indolor, do tosuI-

(ailos seguros o com npparelli agem cspocinl.—Consultas â
rua Uruguayana -ilí, sobrado, das a yt &s 5 lioras. (J02")

MACHINA 
Siuger — Vcndc-se

«ma nova, typo armário, com 5
gavetas, pela quantia do 150$; tra-
ta-se na tua Silva n. 4, loja, Gloria.
... (4e3 S) S

MEIAS 
muito boas, a $400, $500,

$600, $700 e $900 o par. Só na
Fabrica Confiança do Brasil; 87 rtia
da Carioca, 87, (JS)

N-A rua Dr. João Ricardo n. 07,
tem um optimo motocyclcta V.

N., para scr vendido, por preço ba-ratissirao; é um 'bom negocio.(;»9 S) j

VTA avenida Mem dc Si ti. 41, sob.
XI Uá-se pensão por 60$ mensaes.
Fornece-se a domicilio. (434 S) M

OPERÁRIAS 
— Precisa-se de duas

moças que saibam trabalhar cm
caixinhas dc papelão, mas dc bom
comportamento; rua General Cana-
barro n. ai_, ÍO36 S) J

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurasthenia,
Espermatorrliea.

Ciirn certa, radical c rápida
Clinica clectro-mcdica, espe*
ciai doDr. Caetano Jovine
das Faculdades dc Medicina
de Nanoles e Uio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 3 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sobrado

O 
ESPIRITISMO NA UíFAN-
.1A«..* vol. i$ooo; venda nas

"vrarias Alves e Garnier. (308 S) R

ODR. 
ERNESTO GARCEZ avisa'aos seus amigos políticos e clien-

tos, que mudou o seu escriptorio parao largo dc S. Fi-iiicisco de Paula n.
44! teleph. 374, Norte. (39S2 S) J

OURO, 
prata, cliristoflcs c mais

metaes finos, cm obra, mesmousados, compra-se na joalheria Ando-
rmlms, rua Uruguayana 1C4.

(4150 S) S

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros c solitárias 6 o

AMBROSIL
Vidro i$soo — Dep. Andradas, 43c S. José, 51.

OHV. 
c 0R0I10' 

'fresco 
1'cmb'n cPimenta da Costa c fabas Di-

vinas _c dc Santo lgnacio c contas
de leite, vende-se na casa de her-
vos e plantas mcdiciiiaes da rua Sc-nador ICuzcbio ti, cio, praça 11 de
Junlio. (780 S) J

PERFUMARIAS 
"AUREUS," -'*—

Agradáveis e pcrsrslcntcs. Sec-
«,-ao dc varejo; 4, rua I„iiz de Cn-inoes, 4 — Largo de S. Francisco.

(7.1-* S) J

I>E>fS«\0 
variada de cisa dc faiiii*

- lia; gêneros de i«> qualidade,tendo-se o máximo escrúpulo uo pro-
paro da comiila; cozinha dirigida
pela própria dona; rua Felippe Ca-
marão 11. 10S — Maracanã. (ioS)J

Pk-NSIO 
— Fornece-se dc primei,ra ordem e com rigoroso anseio,

a mesa 60$; a domicilio de 7o?t.oo
para cima; riu Riacliuelo n. 158.

(55--o s> m

PRECISA-SE 
de uma sala ou um

quarto, «para' casal, com pcn~ão,cm Copacabana, casa dc í,imi!i;i. I{c-
cades, Nossa Senhora do Copacaba-
na n. 585. casa IV. (440 S) J

PROFESSORA 
-Ensina piano cm

casa a 10$ mensaes, -duas Üçücs
por semana, pelo methodo do Insli-
tutp; vae a domicilio por preços ha*
natlssimos, na riu Mariz e Ilarros
"¦ '39. (774 S) S

IJEXSAO 
— Vendc-sc ou dí-se so-

ciedade em uma bem localisáda,
no Callclc ,com 23 bons aposentos,
bem mobilados, grande jardim e mais
dependências, com rasoavel aluguel.
Informações á rua de S. Pedro i_.

(1041 S)' U

P 
1'XSAO MONTEIRO _ vTli

melhor 110 gênero e lambem for-
nece a domicilio; Rosurio 105, 1»

(.US S) R

IJ0'1)E 
ganhar te de co? a 30S000

por dia sem conhecimento espe.
ciai, para senhoras e cavalheiros.
Irabnlho qi-.e pódc fazer facilmente,
cm casa. Dirijir-sc ao sr, .1. Alos.
D.i 1 ás .1 horas; 96, rua 7 dc Sc.
lembro, 96, i" andar. |S)

Annel de noivado...
Symbolo dn Felicidade I Com 111:1

pequeníssimo retraio cm esmalte, ni'c
dura ETERNAMENTE, representa
a_ constância do amor promettido.Trabalho primoroso da Fotoc-l.rasil:
Kua 7 de Selcmbro 115, que remet-
lc catalogo a quem o requisitar.

dt .125)

Í>F.NS..O 
— Forncce-sc be:-.i feita,

dc cisa dc familia; na rua do
Cattcle 11. --S7 sob. (no S) J

PENSÃO 
de cas.i de familia, for-

necc-se a domicilio, com nsscíoc variada; rua Ncry Pinlieiro m —
--«tacio. (133 S) S

PENSÃO 
— Fornece-se n domici-

lio a 60$ mensaes. Cozinlia á
brasileira. Farta c variada. Rigoroso
asseio; tua Marechal Floriano n. 71.

(131 S) S

PENSÃO 
lart.i e variada, com ri-

froroso asseio e presteza, a (i«.$
e 70?; pagamento adeantado; á rua
Torres Homem 303 _ Villa Isabel.

C9C5 S) 1!

QUARTO 
— Senhora só, aluga

um, com entrada independente,
para descansar algumas horas no d:,i,
:«oi!lo de ?ioo; resposta a Lydia
Ramos, m redacção deite jornal.

(0S1 S) n

QUARTO 
com entrada independen*

tc c janclla. mobilado ou não,com 0:1 sem pensão, aliiga.se á ruafaylor ti. 47. (44a S) S
¦O 

ELOGIOS usados, ouro. prata,JU' metal, compram-se. Relojoaria
eorfcita; Avcn. Comes Freire 1.1.

____!___-
TJEI.O.IOEIUO — Quereis joio. cii' relógios bem concertados a pre-ços módicos ? i«le á roa Uruguayana
n. 135 A, joalheria, Tambem compra.

(51.-5 Si B

QAI.A — Aluga.- uma com treskj -aucllas de iicnlc, com pensãopara casal ou dois rapazes; Avenida
Rio nr.ir.co ii=s, _«. (1048 S) M

QENílÕRA:dc;ti-tamcnto com~d"õTsi-i racnitios dc 7 c 1* annos, pro*
cura quarlo con-. pensão, em cisa dcfainiba honesta; cm Jacarépaguá.
Quem estiver nas condições, que:r-.escrever n Maria Josí. travessa Te-ncitc Coita h, 6 -_ Todos os San-<0i ($2 S) J

EINS 
— t-rosta-a, lbc_i!|i. ele,

cura certa c rápida, na "Flora
largo do Rosário n. 3, (421 S) J

SENHORA 
— Aluga uma boa sala

de frente, muito independente,
com mobilia nova, cm casa socega-
da, no centro; cartas a este jornal,
a Alzira. (ioúo S) M

DENTISTAS

SÓCIO 
— Prcci-_.se de um com

bastante relações, para 11111 nego-
cio lucrativo, já iniciado, com peque-
110 capital; carta nesta redacção, a
F. F. (1066 S) M

SELLOS 
__ Compram-se, vendem-se

e trocam-se, sellos para colle-
cções; Hospício 30, J, Costa & Fi-
Uio*. (3730 S) S

TTM tu-negociante desta praça, dan*«u do as melhores informações de
sua eondueta' «fc. fiador, offcreoe-se
para: fazer cobranças de aluguéis de
casa9, contas no„ Thesoüro c Prefei.
tura. Carta, nesta redacção, a C.A.

_____________ («Ji'S) A

UMA 
família que item um pequenocollegio, acceita creanças internas

« e-cternas de qualcjuer edade; po-dendo .dar inforniaijBcs do cari-ilio
com quc sSo tnttaías; rua- Iiapiru'
n. 62. (829 S) K

UMA 
senhora vmva de edade, óan.

« do referencias suas, peite a um
família caridosa, muito dc bem, quea queira aeceitar em sua casa, po-dendo a mesma 'prestar cm serviços
leves c fazer companhia, tambem có*
se. Cartas nesta redacção, com os le-
trás I. M., por ter grande diffi.
culdadc c sem moradia.

UMA 
Senhora que anmmciou com

as iniciacs A. F., queira diri-
gir-se- «hoje ou amanhã até ás 3 1 j_da tarde, i rua Gama n, 80, entre
a rua Oito c rua Seis, (Cáes do
Porto), que será informada do que
precisa. <Sr>3 S) J

\-_STIDOS 
de linho desde 35$;

de tafetá, desde 100$; s na rua
Sete de Setembro n. 101, loja, ate-
lier de mme. Amaral. Teleph. sS«J-t.
Central. (1031 S) 11

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
ALUGAM-SE duas sálns dc-íi-rente para escriptorio; na

rna 1° do. Marco 20, próximoii rua do Otivido.. (M 963)E

ALUGA-SE 
um Io andar, no ceu--

tro da cidade; informações á tua
da Alfândega 124, í" andar.

(1043 E) M

Al,UUA-SIi 
o bello predio com 2

pavimentes, & rua Prudente de
Moraes n. 54 (Ipanema), com vastas
accomniodações moderna., escada dc
mármore para uma bella varanda com
vista para o «niar. dispondo dc todo
conforto para uma familia do trata-
incuto, tem no predio uma ressoa
Para mostrar; trata-se na rua Had-
docli Lobo h. 417, com o sr. coro-
nel Amarantc. (741 II) M

A LUGA-SE optimo quarto de
¦^frente,.', mobilado, com elo-
cifirlilaUt-, cm casa dc familia
fraitc«ea;-i«. Coii-êa Dutra 78.

(M 106 G

AI._GA-.SK 
um esplendido quarto a

moços solteirof; na rua Iiuenos
Aires n. 96, cásai.nova. (1047E) M

ALUÍ'/ 
3E liní quarto mobilado, c

nensio; trafarsíiÃ rua Evaristo da
Veiga =2, .i« andar. (1053 F) M

AI.UG.V91j 
tiinJboni quarlo. sendo

independente, com' ou sem pensão;nn rua da Carioca .11. s._ i" andar.
(1051 1!) M

AI1,UCA*SE 
espaçosa sala dc fren-

lc, mobilada ou nno, cm casa ires-
ca e confortável .-dc. familia; na rua
Voluntários da Pátria, 4:11.

- .' (1067 C.) lM

ALUGA-SE 
umf esplendido sobrado,

comolctamchte -novo: racdiro |,rc-
ço; lua Marechal' Floriano 1C7;

1 (10.1,1 E) JI

AI,UGA-St« 
mgito em coma, uma

sala; i«,-.ó soipiitieciu referencias;
cm frcnie á l.isii; M. Floriano =07.

ti (10:2 lí) B

AJ.UUA-Si uni bom quarto, de
XXtrcnto mobilado, sem ncnsão; só
a um cavalheiro -'dc tratamento; ruaSenador Dantas 15. (ioe.i l.í) II

ALUGA-S.H a casa da rua Kit filio--Me Almeida sfifas chaves estão 110
54. c trata-se nia tia Oiiilanda 130.

«< , (1030 EJ 
~\3

* LUGA-f*I-... o predio ti. 7.1 da rua
^»-ilas Palmeiras? Botafogo; as çha-ves 110 n. 7í; trata-so na rua General
-amara r.o sobrado, das 3 ás 5 linras.

(11.20 G) M

^RfÜl. 1SA-SIC d? cozinliciro para a
- rua Coronel Rangel 11. 104—Cas-
•«um. («looj 11) JI

Escola Normal c,,cn^!cf,i0
Prcpanim.se candidatos c gar.inlc-sea-pprovação: rua Alegre 11, 45 — AI-
(leia Canipista. Preço módico.

(77. S) J

MÉDICOS

DR, ALHO AGUIAR
MOLÉSTIAS TXTKnXAS
ESTÔMAGO — FIGADO —

INTESTINOS — RINS - PUL-
MpES, ele. Consultório: rua Ro-
irrigo Silva 11. 5. Teleph. 2.271,
Cent. Das 2 ás 4 lioras. ltcsiden*
cia: travessa Tones 11. 17. Tcl.
4.=!., Central. (J 8?02)

Consultas grátis.Pelo
dr.
Luiz

Bittencourt, dá Faculdade
ema da ltalii.t, medico e
C5pec:alista cai

lima
2 Medi-
operador

motestías dos Olhos,
ouvidos, garganta,nariz e doenças nor-

vosasm
Todo*; os dias. das 3 ás 6 horas

da tarde. Una Rodrigo Silva n. 26,
i° andar (entre Assembléa e Sete de
Sctoaibro). Consultório «perfeitamente

ápp&rcUiaod com todo o material pro-
ciso pari os exames c 0=1 tratamentos
constantes dessas especialidades,

U-sj s) j

DRS 
CARMO METTO e GON.

ÇALVES DO COUTO, Advona-
dos — (."arioci _•,¦;, ^sobradoj da. 3
a.-. 15. Telepitone -Í4S2- .íorte. Serie-
díide c presteza. Contratos modicos-r*
Adeantam castas, liratis aos pohres.

(15 S.i J

D R. J. PEDRO AKAUJO _ Co:i-
. ücic de Sf.fml-rn

(371C S) li

p.ira o idiasiiosti-
co e Iraiaincrito
ins doença:, do es-
oníngoi itiícs'.ino3(
igado, pulmões,

DR. KEKAÍ'0 DJi' SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S_o
José, ,10, da- 2 ás «. (menos ás
quartas-feiras). A .0.1

riflluu I
-_ã£f.-______3
coração, riu:, e

DENTISTA Reitor Cor-
rêa, especia-
lista em tra-
balho3 a ou-

ro e -entes artificiacs. Gabinete
montado com> apparelhos modcr-
no3 de clectricidade. Preços 1110.
dicos. Das 7 ás 6 horas. Domin-
gos ale ás 3 horas. Travessa de
a Francisco d.. Paula, 12 .

uovernania uma scnhora ,_„,_
tome conta da direcçao de uma casa
de familia de tratamento, que se
acha veraneando no Estado do Rio,
Acliando-se a dona da casa em tra.
tamento e necessitando, a conselhos
médicos, de todo o repodso, acceita
uma em condições não só para o
boa diwcção da casa, como tombem
para cuidar e dispensar todo o ca-
rinho a duas íiM. nlias. A pretenden-
te nüo será remunerada, tendo para
compensação, tratamento cs'ual ao de
pessoa da íamilia o poder contar com
habitação «para o tempo que desejar,
como se estivesse em sua própria
casa. exitrem-se as melhores reícrcn*
cias, para evitar mudanças. Quem
pretender, queira escrever para Cai.
xa Postal 11. ,103, com as iniciacs A.
M. A. — Rio. 775 S) R

GONORRHEA-IMPOTENCIA
Por mais antigas e rebeldes que

sejam, curam-se certa e rápida-
mente por meio «de plantas medi*
cinaes, infalliveis «e inoffensivas.
Milhares dc pessoas se têm cura.
do por intermédio destes medica,
mentos. A' venda n'A Flora Bra.
sil, largo do Rosário n. 3; tele-
phone 3408, Norte. (419 S) J

4 Paulicéa
um nina

OcCllItismn —* Aos sofredores
yt .UlUSmO — Uceem-vindo da
Ahrertca do Norte, aclia-se o gran-de psycholo_o Joüin Ta>'!or, que sa-rante pela «sua forw pbyaica, a curo
ímineihata dc qualquer mal physico011 morai. Seus trabalhos s3o mara*
vultosos. Cartas á Posla restante dn"Correio da iManhã". (773 S) J

Espliritismo ~ Con5,,lu,s com-
pletamcnte gra-tis. Travessa da Luz 11, 4, sobrado,

Iladdock Lobo. Segunda!, quartas e
sextas-feiras, das o da manhã ás 4da tarde. Casa de familia respeita-
vel. Trabalhos, com toda a «serie,
dade. (SS* S) R

DENTISTA 
a s$ooo mensaes paraobturação a granito, platina,curativos desde o primeiro dia. Tra-

balho» dc chapa; coroas, pivot, etc.,
por preços mínimos e trabalhos ga*rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85, 6obrado,
esquina da rua General Câmara, te-
Icphone. Norte .-1157. (1381 S) J

DENTISTA
It. Baldas Von Planckcnstein

; Esp. em obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extracções com*•' tamente sem dór; colloca den*
les com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trabalho e acceita pagamen*
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite, Aos domingos só
atJ ás ji horas. Kua Marechal Fio.
nano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á nia Uruguayana.

fiH__.
GUEIREDO, premiado com meda*
lha de ouro e Cruz de Honra, na
Exposição dc Jlilano. — Rua Mn-
rcohal Floriano n. 209. Extrações de
dentes sem dor, s$ooo; dentaduras
dc vulcanite, cada dente s$ooo; ob.
turações dc 5$ a io$ooo; limpeza dc
dentes. 5$ooo; concertos dc Ucnladu-
ras quebradas, io$ooo. Treços liara-
tos para todos os demais trabalhos;
material de 1» qualidade .garantidos
c pagamentos cm prestações*. Con-
sullas da«» 7 da manhã ás 5 da tarde.

DEXTISTA 
_. Dr. Álvaro Ferrei,

ra, esp. em demos artificiacs;
.Gonçalves Dias 78. (S96 S) J

mis di iKiini
Cura rapMacom a

HíJECÇÃO MARINHO
Kua 7 do Setembro, 180

CALCADO
Rua Uruguayana ti. 148 — Calça-

do para liomcn.-, senhoras c crean-
ças. Esta ca«sa í e que melhor serve
e mais barato vende, por isso con.
vem visitar este estabelecimento.

Dentista - DR- "• macha.
merosas medalhas dc ouro. Extracç3cs
dc dentes, sem dor, 4$soo; dentadu*
ras de vulc.inite, cada dente, 4$5oo;
obturações dc 5$ a 8$; limpeza de
dentes a 4$; concertos cm dentaduras
quebradas, p$ooo. Trabalhos garanti*
dos c pagamentos era prestações, Das
7 ás 5 da tarde, na rua Uruguayana
n. 1, sobrado. (.86 S) J

Mr. Edmond fp^1
diura" clarívidentes, «distlngtiido pelas
imprensas brasileira e estrangeira pe*
lo acerto das suas predições, contl*
nu'a a dar consultas para descober.
tis de qualquer espécie; na ma do
Mattoso, 217, cobrado. Mr. Edmond
tem sido freqüentado « admirado por
numerosos clientes da mais alta ca*
tegoria, a quem predisse o roubo do"Museu Nacional", a morte da sua
irmã, a celebre "Madame Zizina" e
outros acontocimentos notaveis.

(97i S) M

Inauguração
dos novos armazéns com
um monumental stock de
ARTIGOS, DS GAMA E
MESA, ROUPAS BRAN*
GAS PARA SENHORAS
E MENINAS, ARTIGOS
PARA CREANÇAS, E
MUITOS OUTROS ARTL

COS recebidos espe-
oialmente para a

REABERTURA

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

An*t|nnn 
~* Reformam-se cha*

**-Puuupco5 de scnliom, cm 54
horas; systema americano. Mmc. Kai-
née, rua Maurity 73—-Mangue.

(707 S) J

rahollnc - r"--**-*"" ó5 cx,m:i?'
VaUClIUo senhoras c scnbori-
tas, juntae os vossos cabellòs caulos
c niandac fazer qualquer trabalho na
officina particular, a qual se adia na
rua do Kczcnde 11.1. Bonde Silva
Manoel — ANTÔNIO PUPAK, ca-
bcllcirciro.

A' Paulicéa
Enorme quantidade de

_A_.rtigos
para saldar
por preços eaoepoionaes

HLO'St FIL0'8lt
o mais bello sortimento em

todas as oores

PARTEIRAS

PARTEIRA- Mine.
Francisca

lU-ls, diplo.
mada nela

, F. de M.
ue IioEton, faz apparecer a menstrua*
ção por processo scientifico c sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; traia de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. 110. Tcl. ti. 3.3CS, Norte, próximo
«Ia avenida Central, Consultas gra-
'•"• (S 450

PARTEIRA Mme, Maria
Joseplia, dí-
piòmíida pela

-faculdade tle Medicina de Mndrid-
Inila de todas ns doenças das senho*
rns e faz ajiparccer o incommodò, por
processo fcientifico c sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra*
balhos garantidos c preços ao alcan-
cc dc todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. jií-i;, Central, con*
sultas grátis. Km írente ao theatro
Republica. (17=1 S)

MADAME
PALMYRAPARTEIRA --

—Com longa pratica, trata de moles-
lias dc scnliora«s e suspensão, por um
processo rápido e garantido, Acceita
parturientes em sua residência, n rua
Camerino 11, 105. 'fcl, 4-eS, Norle.

( J 573-t)

PARTOS molesti-.
de mulher «

ANDKADA cura corrimentos hemor-
rhagias e suspcoisões; de modo sim.
pies. evita a gravidez nos casos indi-
cados. fazendo apparecer o incommo-
do sem provocar iieniorrhagia, lendo
como enfermeira ninic. JOSEPIIINA
GAI,I,INDO, partcira 

'do 
llospilal

Clinico de Barcelona; consultas dia.
rias. grátis aos pobres. Acceita clien-
tes cm pensão. Consultório e resi-
delicia: rua do I.avra.iio 11. 111, so.
brado. (5S--4 S) J

Mmp. Marglioi-ita Sulciini Du-
liamcl, partcira, diplomada pela
Kcal Malcrnidade dc I-'ircnze (Ila-
lia). Acccila cliamados ú qualquer
hora. Tcl. 3129, Villa. Kua S.
Miguel 11. So, esquina da rua S.
K.ipliacl (Tijuca). 338 J

SENHORASPartos. Mo
lestias das

Tratamento
dos aborto:
suas coiii-e-

quencias, dos
corrimentos.

das eólicas utoro-ovariánas c das repras
irrccnlares c prolongadas, Assembléa,
54. das 12 ás iS. Serviço «lo dr. Pedro
Magalhães. Tclep. 1009, Cent. (K5.11-'

Professores e professoras
J"*SCUirTURAf;AO 

mercantil «pelo
_J mesmo methodo <lo professor

Tavares dõ Costa, o profesor Slario
Pires, da Escola de Aperfeiçoa men*
to, lcccion-i :'. rua Ur. Maia Lacerda
n. 65, Estacio de Sá. Aulas diurnas
c nocturuas. Preços módico..

(fiip S) E

ISMGLEZ pralico, ^fr.
l'cler garan*
te ciiíinar

cm sei** meie-, 10$ mensnes. Largo
de S. Francisco 36 c rua dn Carioca
52, i° andar. Vae a domicilio, por
preços módicos. (K309)

Ixg 
1 .kzí F'i-Axei-:/. 

"eTpõrtÚ*
GUEZ, pelos professores: Jtod-ier

e Hcnri; preço módico; rna da Aí-
fandega in«), sobrado. (25.1 S) }

ÍJRpF. 
poríVjgueza, séria, catiníio-

. sa c enérgica, chegada di Kuro-
ria, cnsinii portuguez, aritliinctica.
geogr., etc, curte e costura; rua d:i
Asscniblca 70 a°- Vae a domicilio.

CaSÓ S) li

Ser Bella Creme de Bel-
leia "Oriental",

unico sem ri-
vai, parn man-

ter a epiderme em perfeito esla-
do de liyfficne e belleza e pelas
suas qualidads cinolientcs e re-
fri.qcr.intes c embranquece «e as-
setina, a cutis, tlando-ihc a trans-
parencia da juventude. Não ê
gorduroso, é o melhor para mas-
sagcus e faz adhcrir o pó de ar*
roz, tornando-o completamente jn
visível, 3$ooo-, pelo Correio, réis
3?500. Vendc-sc nas perfumarias
e pliarmacias. Deposito: Perfil,
riiáiia Lopes, Uruguayana, 44,
Kio, Mediante ttm sello de 100
réis, enviamos o catalogo de Con.
sclhos do Belleza. A 7S91

Coieicna• I • darthros, empin-
gens, eczemas,
frieir.is, sarnas,
brotoejas, etc,
ilesa pparecem

fácil e completamente com o
UKRM1CÜRA. (Não é pomada).
Vètidc-sc cm iodas as drogarias
do Rio c Nictheroy. Deposito ge-
ral: riiarmacia Acre, rua Acre,
11. 38, Tcl. Norte, 3265* Trcço
_$ooo.

—Cura
resfria-

<los,CIMAURIA
constipações com febre, bronchites e
astlima. Preço i$ooo. Deposito: Phar-
macia Rodrigues, rua Marechal Flo.
riano n. 99. (.1754 S) R

t rala-se
com bre-
vida de,
mes m o

Casamentos
sem certidões, civil, -5$, e reli
idoso, 20$, cm 24 horas na forma
da lei, inventários e justificações,
ele, com Bruno Sclicguc, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingo»
c feriados. Alicnilem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n. 4.542, Central. —N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
pcis nesl.t cas? não «irão o in-
commodo de ir A policia; não se
confundam — 32, (S 1232

SYPHILIS e suas consc-
qítencias. Cura
radical, injecçõe.

completamente
INDOLORES

de sua preparação. Appl. 606 c 914.
Asscmolca n. 51, das 12 ás 18 ho*
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-3A*
Í.HAES, Telephone 1009, <¦'¦

CM -.Rir. A Tintura ideal
-.-Unina. garantida, para
rr-s-tittiir ao cabello a sua cór, ori-
ginal «preta ou castanha. —¦ Pre-
«.-o io$oco, pelo Correio, mais 2$.
Deposito gorai rua 7 de Sctcm-
bro 11. 12;. R. KANI'17.

c li r omeas c
recentes.
Quer eis fi-
car radical-

mente curado cm poucos dias?
Procurac informações com o sr.
Fcijó, que gratuitamente as ofíe-
rece, não conhecendo ca;o ne-
nliiun negativo; rua Theophilo
Ottoni, 167. (R 42

largos e estreitos, lisos e
cha&geaat,

Linda variedade em
Çollas, desde 1 $300
Alorins e Crefones
Milhares e milhares de

peças mareadas a preços
báratissimos

Enxovaes para recem-iiasci-
dos, baptisados e collí.cjiaes
ultimãsIvíõvIdades

emTEClJJOS DE FANTASIA
Crepeltnes, Voiles,

Broderies, Plumetiz, Opalincs,
Marquisetes è muitos

outros tecidos próprios da
estaeâo

GRANDE 8TÕCKDE
as brancasRoup

i Oh

PROFESSORA stiUsa, aue Uh :.l-
X leinüò e francez. procura collo*
eaçãb em ca&a de familia dc (rata-
mento, para cnMar de creanças on
como dama de companhia. Carta.
para "'Professora suissa", no escri-
plorio desía folha. (ún-r S) H

T>I!OFi:-*;.S(ilíA csti-nngcifii—
J- Elisillíl Pl-illll-CZ, Ill!ílt'Z c
.\lli-iiiíio. Preços módicos o
vai: ctti casii ilos nliiiiinos; nn
rua í',i dt- Mui o 37, solii-ritlo,

(J Sil) S

Restaur_nt ^^p££.
:nan; nia Frei Caneca n. 23. Preços
refeição, íf-^o, •; pratos, café c sa-
bii-T.i--... .10 carlões, jijn.io; 6«j car-
tflei 55?ono. íSi

uma E DO SYSTEMA Hunen an. renatoÍí-M DE SOUZA LO-
PEÒ, docente na Fa»
csildade. Exames pe-
los paios Xf do esto»
mago, intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Gura da asthma. —
Fina _>. José 39? de 2ás4, (menos ás quartas-
f.ir.3). Grátis aos po-kres ás 12 horas. (A'397

para sonhoras e creanças
SAIAS BRANCAS,

CAMISAS PARA
NOITE OU DIA,

CALÇAS E CORPINHOS
PARA TODOS OS

TAMANHOS

Grandes exposições de
Artigos de Cama e Mesa, Pari*

nos para Mosa, Toalhas,
Guardanapos, Colchas paracasal e solteiro, Lençóes

e Fronlias
EMOgME VARSEPAPE

ATTENÇÃO

1

fif. li lereiles
! D

1

tças intcrius, cre.ir.ças. Vias uri-
narias — Anpí.re9to5 microscópicos,
clrctri.os, de illuminação pira" exa-

j mes e tratamento das doençaà; uro
! tlira, licxiga, rins, recio, intestinos,
j csfnínaao c\c. — Trat. rápido da go-1 norriiúa, syjihiliF, hydroccle. Appl.:

Gn6 e 014 *- K. Sete do Sn,enil)ro
9O, tias -i i* C-Had, I..ob. :;", Tel.
1-94, Villa*.

Devido ás optimas condições om
que A' Paulicéa adquire todos os artigosde seu grande stock, garantimos seremos seus preços os mais reduzidos desta
praça.

__,..,,-.„., —-— *-*•*—* ¦•¦¦¦ "¦•¦¦

GRANDES OFFICINAS DE
COSTUI.AS E TAILLEÜHS

Preços Iikos

ti vkMi vi_«j _S Ia Vfi^ *ha$ %&m'-*_-' ¦*&$ "-sa*-.

argo k í Fpsiei-GO _e Paria, l
m. è i FrasÉi k Paula. 40
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ACTOS FÚNEBRES
Alexandre da Costa

Souza
Luiz da Costa Souza o sua

familia convidam a todos os
seus parentes e amigos para
assistirem á missa de mez
do scu irmão ALEXANDRE

DA COSTA SOUZA, fallecido a s
«le outubro de 191 <-. que será ceio.
brada na matriz de S. João Ba-
ptista, em 6 de novembro, ás 9 ho-
ias. (K 823

f I
1 Grande Laboratório o Pharmasm Ho-üBopathica |

EIM 18SO ||

ú

¦CS»1, in i-il- jwjeMjSSR

Izolina Moura
Giiilhcrmiiio Moura e Mil-

ton Moura participam as
pessoas de suas amisades e
¦relações, o fallecimento de
1ZOL1N-A MOURA, sua sau.

dosa esposa e mãe. O acto fuiic-
bre rcalizar-sc-á hoje, saindo, ás 4
horas da tarde, da .rua Lopes da
Cruz 11. ii)5, Meyer, para o cerni-
terio de S. Francisco Xavier.

FUNDADO

_VXj1U:SXZ>-T*k. CARDOSO & o.
BiSTlNGUIDÔS COM GRANO. HUE.MIO, ' "

J?ENSA CO.NP1.R1DA

Joaquim Pinho Rodri-

1 gues
Anna Pinho Rodrigues, suas

filhas c genro convidam ao»
parentes e amigos para assts-
tirem á missa dc 30" dia que
por alma dc seu sempre lem-

brado filho, irmão c cunhado, man
dam celebrar no dia 6; ás 9 hora»,
tia" cathcdral de S. João Baptista,
em Nictheroy, pelo que agradecem
liciihoradissimos. (R 817

Manoel dos Reis
Ferreira

ÍPhilomena 

Olinda do Ama
ral Ferreira, Maria da Luz
Ferreira c filhos c Aiuclla
Pinlo dc Campos Ferreira c
filhos-convidam seus parei,,

tes c amigos para assislit-em :'i
missa de trigesimo :lia cpic, jiclo
eterno .repouso da alnu de seu pran-
tendo esposo, cunhado c !h, M/v.
NOEL DOS REIS FERREIRA;
será celebrada, amanhã, segunda-,
íeirn, (i do corrente; ús 8 hora-,
.1.1 manhã, na egreja de Sanío AN
íoiiso, á rua Slujor Ávila. Antcti-
páSauicnte s; confessam g.-niós.

CR S40
^¦¦^¦oMo^HBoTaHHB

Álvaro Pereira de
Mattos

F. P. de Mattos T.obo,
Amélia Nunes dc Mattos;
seus -filhos e mais parentes
agradecem a lodtts as pessoas
que se dignaram acompanhar

os restos mortaes de scu estremeci-
lio filho, irmão c parente ÁLVARO
PEREIRA DE MATTOS c de
novo os convidam a assistir á missa
dc 7o dia que por sua alma será
celebrada segtiiitla-fcira, fi do cor.
rente, ns ij horas da manha, 110 :il-
lar-mór da i-gn-ja do S. .Francisco
dc 1'iinla, pelo que se confessam
SI_j2^________^^^__íi_'
Doutor José Matheus

Maia .
F. S.. Rego Barros e n"Fraternidade Acreana!', cm

sttffrágio :'i alma do inditoso
doutor JOSÉ' MATHEUS
MAIA, mandam rezar se-

Btinda-fcira, (! do concilie, ás o bo.
ras da manhã, na egreja Matriz do
jMcyet-, a missa du setimo dia do
fallecimento do mesmo c convidam
jura assistir a esse nelo dc religião
os irmãos, amigos c parentes <M
fallecido. Antecipam sinceros agra-
dccinicntos. Rio, 3-11-1916.

(R So..

1
José Rodrigues Ferrei-

ra (Telha)
Seus filhos, ueorgina Ro-

drigues, Ferreira, Mcrony-
1110 Rodrigues Ferreira (au-
.sentes, Portugal), e mais
parentes agradecem as pes-

so.13 que se dignaram acompa-
nhal-os na grande dor que passa-
ram com a perda dc seu querido e
inesquecível pae, irmão, tio, com-
tpadre c amigo J-OSE" RODRI-
GUES FERREIRA (TELHA) c
convidam seus parentes c amigos
para assistirem á missa de sett-
mo dia que será celebrada, ama-
nhã, segunda-feira, 0 do correu-
te. ás 10 horas, na egrt-ja de São
Francisco de 'Paula, -por esse acto
de caridade se confessam eterna-
nietitc gratos. (M lonfi

1

i

Lúcio Pessoa da Silva
.Alfredo Pessoa da Silva,

senhora, filhos e demais
parentes convidam os seu,
amigos e parentes para tis-
sistir ú missa de 7" dia

que, per al-.iu de scu idolatrado
filho, irmão, sobrinho, primo e
n filhado, 1,'UC'IO PESSOA DA
SILVA, fazem rezar amanliã, se-
gtiuda-li-ira, 6 do corrente, ás 9
e i|a horas, ná egreja de Santo
Antônio dos Pobres, pelo que an-
lecipadaiuente agradecem.

CM D7S
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A MAIOR RECOM.
KA EXfOállJAtJ

Augusto José Gomes
tAügúslo José Gomes,

c Francisco l-'elix da Silva
convidam os amigos b col-
il.-gus de AUGUSTO JO.SK'
COMES para assistir a

missa de -7" dia, que.será celebra-
da amanhã, segunda-feira, ás 8 c
i|a horas, 11a egreja da Ltuiipado-
zu, na Avenida Par.sos. (B 1013

ofTLU1

ilíM llOMdvOPATHIA
¦XACIONAL DIÍ 1908

Fornecedores da Armada, Exercito e pri.icipa.es cslabclómdlos
médicos e pharmaceuticos

-MlíDICUIENTOS HOMlEOPATHICOS QUE CURAM
ALMEIDINA —.Cura a gonorrhéa chronica, recente c sua cons»-

quencias. ... ,. .. ,
CARDOSIXA — Cura tosses, bronchites, dores no peito, costas e

CARDUS CARDO — Cura moléstias do coração « focmorrlioiilcs
fluente5

GYPSUM BltASILlEXSE — Faoillla a dentição e tonificadas crean»
ças. ,'.

SEZORIXA — Cura febre Intcrmlttcnte (sezões ou maleitas).
KOSAI.1NA — Cura c previne a tosse, coqueluche. ...»
CONSOI.ARINA — Cura a tuberculose pulmonar cm primeiro 0]

segundo gráos. , ... , • •,
S\N\STIIM\ — Cura a astlima hereditária e adquirida.
VÍT-VLINU11 — Restabelece a potência viril aos dois sexos.
ALBIXGIA — Pá tlctititricio: O melhor para hmpar os dente».
'DVSl-INTlIiRlU.M  Cura a diarrhca dc qualquer caracter c prove-

niencia. ,
SVNA RHEUMA — Cura o rhciimatisnío cm gera.
S-VNACM.I.OS — Faz cair 03 callns sem .incoiiiiiiodo. _. -
OPIÍTAWIINA — Cura todas as affécçõcs c iuilammaci.es <ia

vista,
SAXADIABIvTTES — Cura a diabettes saccharina «'suas consc

nuencins. ,. *, *¦ 1
'CIIEXOPODIUM ANTIüELMlXTICUJI — Vo vcrmitu_o — Infal-

livel contra as lombrigas 011 vermes Hntcstiiiacs;
SAXAGRYPPB — Aborta a influem-a c cura constipaçoes com lcure,

tosse c dores no corpo. '.'

CVRICV ÁlllíRICAXA — Regulariza aà . evacua ..jcs e comUate os
incoinihodos cm': conseqtiehçla dc purgantes.

5\X\ SVPIULIS — Cura syphilis, lytnphatismo, rlieumatismo e>-
philitieo. n-olestias da pelle c couro

¦FSSiEXCIA BlvXlvDICTl.VA — (Odontalgica).
dentes e ouvidos, em 5 minutos. .

DU\RT1XA — "Tônico recóiistitivntp": Cura iieurasthenia. onçmia,dyspepslà 
c todos os incomniodos do apparelho digestivo.

<5W\prOU,l-'<5 — Cura « leticorrliéa (flores brancas),. caracteiizada pur corr.nicntos da vagina. _. •

ajorORWoUA 
~ 

Auxilia o parto, combate as eollicas. uterinas e mais symptomas das partiuicnles.
1-\IS\M0 1)1'~R\IC\ — Cura 

'golpes, 
contusões, frieiras-e «nhas. encravadas.

liríViií v -\'iin nii l!U'U.il\U — "Tônico reparador". Contra i-ncmia cm geral.
A LulS!' SATÍVUM --¦^speeifieo^afa nhoí.ar e cuVar. a influem-, constipaçoes. los_.es,

l-Kl-IÇOS RAZOÁVEIS. ¦_..¦¦ hia nn TlVriDA
Rua Marechal Floriano Peixoto, II - RIO DB JANEIRO

IGÍPA.F3 BROG\RI\S «f PUAR-MACIAS DA CAPITAL E IXTERIIOR.

WW(WMK ISt^St^Btítiíll^^

OEFUWÚL
nniir-nv.l-lo nr-i ll.-o-.

(em íórma do pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

pliilis o de todas as doenças rcsultanlos da im-
pureza do sangue. O DEPUUA.TOL é im-
minentemente superior nos seus elTeitos a todas
as inieceôos. Garanto-se a cura.

Tubo cora 3í pílulas, 8 a 10 dias da tratamento.
5S009, pelo Correio mais 400 réis; 6 tubos, 2..00O, pelo
Correio mais ISOdO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tiradentes, 63 — Rio do Janeiro

AVISOS * MARÍTIMOS
————* 

*^ot--»_-«-f*i*ii*******»*************»********—oi

LLOYD BRASILEIRO

Rua Marechal Floriano, 11
EIO UE JANEIRO

cauelludo.
Cura dures de

çoaueluche

Industria lucrativa
FAEMCA

Tra3-)assa-se uma de cate tor-
rado. com boa frcpptczia, bons ma-
chinisthós, que -podem produzir o
duplo do que tem 'produzido, car-
roca-rcclamo. bem situada e paca
módico aluguel. Os proprietários
passam o na-oeio por motivo de
moléstia. Informações; rua Lande-
•laria, .., loja. com o sr. Baptista,
das i.l ús 13 horas. (419 J)

Pomada de R. L. de Brito
(AXTM1ERPETICA)

Ápprovada e premiada com meda-
lha de ouro

Infalüvel nas cmpi_.ens, dar.
tbros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, cõihichõcs, eczemas, pannos,
feridas o Iodas ns moléstias da
pelle. T.ola i$500. Deposito: Dro-
daria Pacheco, rua dos Andradas
n. 43, e Sete de Setembro Si.

UOO ]

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

XHV D 3 LAGUNA
O paquete

sírio
LINHA DO SUL

O paquete

Maranhão
Sairá quarta-feira, 8 do cor-

rente, ús ia horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Reci-
fe, Cabedcllo, Natal, Ceara,
Tutoya, Maranhão, Pará, San
taróm, Óbidos, P-arintins, Ita-
coatiára c Manáos.

Talisman Gratis para. ven-
ecr on "Sòflriiiic**.-;

tos c diíficulda-
des ila vida, pc-
dir a J. V. Sil-

va, posta restante dc Cnscathiráj com
envc.oppe, selhido c s.>brcs..-ri|)tado
para respostiij rcmcíte-sc para iodos
os 'listados. (259 Sj S

t
Tenente Carlos de Fa-

ria Veiga

t A viuva Cclina Quciro.-.
Gonçalves Veiga c íilho
inundam rezar, amanhã, 6
do corrente, ás 9.lia horas,,
uma missa por alma de scu

•esposo c: pae tenente QARIiOS DK
1'ARIA VKIGA, na matriz de São
Christovão. ó" ínez dc seu fallcci-
íucnio. (M i.n.17

MME. JOSEPHINA
11. 1.15.

Continua a
morar na

rua da Al-
fnmlegn

<J -I".)

í
Estephania Bernard,'ina

Freitas Brito
ft.MZ DÁ SERRA DK ri-TRO-

POI.I.S
O capitão Mario Xavier

de Brito, alferes Euciydcs
Xavier de Brito c o coronel'íhiago Meuriquc Xavier de
Brito (,-uisi-níc), filhos c es-

poso da finada d. KSTl-PHAXlA
BKRNARDIXA Dlv PRI-ITAS
BRITO, figradcccin intimamente a
todas as pessoas que sc dignaram
Bcqmpaiihiu- ú sua uiliiiiã morada
os restos mortaes da mesma finada
«.- convidam ;i todas ns pessoas dc
iinijza.de |)ara assistirem ,-i inissu
ole selinio dia que fazem celebrar
ra Capella da Raiz da Serra de
lVtropolis, ás o horas, amairl.ã,
seRiimla-fcira, 6 cio corrente, pelo
repouso eterno de sua alma, con-
fessaíido-se desde já agradecidos
|ior esse acto de caridade c reli-
«ião. O 016)

Eurycüce de Queiroz
Gonçalves Corrêa

1" ÃXNIVl-RSAUIO
Luiz Corri-a (ausente').

seus fillios, mandam celebrar
amanhã, scgundã-feirai 6 do
corrente, ria matriz de São
Cliristóvõò, ás 9 horas da

manhã, missa por alma de sua que-
rida esposa c mãe ÍÍURIDYCI! DP,
QUEIROZ GONÇALVES CQR-
RÊA para o que convidam., os pa.
rentes e pessoas amiitas.

I.M 1.0501

t

Carlos Simonin
s"- J-tíCUIPTURAino DA rRE-FEITURA

Í.A 

viuva Rosa Simonin e
Valcntim do Amaral convi-
dam .aos parentes, collegas
c amigos. ile seu marido <-

pae adoptivo, CARLOS SI-
MOX1.N, a confpárcccrcni á missa
«lc ?a" dia dc seu fallecimerito que
aitandam celebrar amanliã, segunda-
,'eira, 6 do corrente, ás o i|'3 ho-
za:', 110 altarmúr da egreja dc São
J^rancisco dc Paula, j.or cujo act.)
«ie caridade desde já agradecem.

_J cji5.

Irmandade de N. S. dos
Navegantes da Ma-

rinha Nacional
A Mesa Administrativa

desta Irmandade, dc accor-
«Jo rom o nrt. íio do sen
¦compromisso, faz celebrar
amanhã, dia 6, ás 10. bo-

ras, 110 altar-mór, da matriz dá
Candelária, 11111 officio fúnebre so-
U-iitie cm stiffragio das almas dos
irmãos fallccidos, c para esse nelo
convida, todos os irmãos e cxinas.
familias, irmãs pensionistas, iim-
lares, c betn iissim todos <|iie ijuci-
ram comparecer ao mesmo.

Moléstias dos olhos, nariz e
ouvidos - 0 DR. NEVES DA
Diiom membro da Aca-
HUliHA aemia de IHedl
cina do Rio do Janei-
ro, medloo do diver-
sos bospltaes desta
cidade, oom longa
pratica no pai* e nos
bospltaes de Berlim,
Vienna, Paris e Lon-
dres, dá consultas
diariamente das 12
ás 4 da tarde, em sua
clinica á AVENIDA
RIO BRANCO 90. Re-
sidencia Barão de loa-
rahy 17-Flamengo.

A 7ÍG

Doenças Cnr» garantida
_e c rápida do

garganta ossesiva.
nariZ (fctidèz do nariz)

OUVidOS processo inteira-
iJOCa mento novo.
Dk. EURICO DE LEMOS

professor livre dessa especialidade
ua l-acttldii.de de Medicina do Rio
de Jat.eiro. Consultório, rui da
Asscmbléa, 63, sobi-udo, das ia as
5 da tarde. (J oC.

Esplendidos aposentos
Alugam-se salas ricamente mobl,

Padas, independentes, cm casa com-
plétáhièiite nova, com todas as
commodidadés, telephone, banho
quente, bilhar, cie,, a casaes ou
cavalheiros dislinctos. Avenida
Mem dc Sá it. 112. Praça dos Go-
vereadores, ftisi

_a_^_M|K__^____P*___J_BH^_^_B_|_fí_B

_|_______P__ í ,C_t*_3jrM__l______H_8j_^____^_lo_J

feJ^««íJ2_£_^_i_^_^l_l__/

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março» 67

Presidente-- João Ribeiro do Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

LIpA aMKIUOANA

Minas Geraes
ús 14 horas. paja.
escalando
Pará

ia st do corrente,
Nova York,

Recife,

Sairá sexta-feira, to do
corrente, ús 12 horas, para

Santos, Paranaguá. Anlonitia.
S. Prancisco, Itajahy. Mona-
uopolis, Rio Grande e Moutc-

yidcò." ¦-'¦' ..-¦¦.'.:

Linha de Sergipe
O paquete

JAVARY
Sairá, quinta-feira. 23 do

corrente, às 16 .horas, para
Cabo Prio, Victoria,- Caravcl-
Ias, P. Areia, Ilhéos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paquç-
tes levar ou receber passage-
ros, deverão solicitar carlõcs
de ingresso, na Secção do tra-
fego,cm liaina,

~~ 
1 Terrenos em Ipanema

f
SABÃO RUSSO iffijgg

Anna Lourença das
Costaa

<FAI.T,ECID.\ EM PORTUGAL)
Ignaeio da Costa Braga e

irmãos convidam seus pa-
rctiies c anii.iíos para com-
.parecer ;'i missa que, jior
s::a alma, mandam rezar na

egreja .lc Sant'Ai,uia, -no altar dc

?,1-AI.Ií
Nossa Senhora das
lioras, amanhã, s.
«Io corrente, c dcsji
simí agradecidos.

Üórcr,. ús p
gunda-feira, ú
já se confes-

(.1 905

CORAAS. 13 ÍMMIAS 1)10
FI.OIIKS XATUIlAl-lS

Prepara-se qualijuer eticommenda
Casa Arte Floral

Rua da Assembléa 11,.. Teleph. Ccu-
ir.il 1S.17 __,

t

sètícia preparada por .Tiiymc rniíido*
da, «ápprovada pela esma. Junta <!c
Hygtune Publicai d está aipilal. In-
numeroa ccrtilicadns de médicos dis-
lindos e dc pessoas dc todo o cri te-
rio atte3tam c proclamam o SABÃO
RUSSO para curar iiueimatlura-s; nc-
vr.tljia.9, contusões diOrlliros, cini.in-
peiiSj pannoS", caspas cspiultíis, dores
lheúniaticas, dores ile cabeça, feri-
mciitos, sarde-s, cíiagas, rugas, cru-
pyõea cutâneas c iwordcdtiras dc in*
üccEos venenosos, ele., ele. A única
c melhor ÁGUA IHC X01L1ÍTTIÍ,
reunindo cm s-i todas os propric-la-
des mais íifniuhdasí Veiule-3e e:n to-
das as drogarias, pliãrniacias. e lojas
de perfumai ias, fabrica e deposito:
rua D. Maria n. 10? — Aldeia Cam-
pista, caixa do Correio, 1.2.(1.1

ARMAZEM
Aluga-se. o da rua -da Lapa nu-

mero Cp, esquina da rua Joaquim
Silva, completamente novo, com
dois andares, -próprio para quajquci
negocio -, trata-se na praça Tira-
dentes 11. 32, Café Critcfium:

(M 7-1 n

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-se curado

nos Estados Unidos por uin saliio,
depois de desenganada, com os pés-
inchados, falta ds ar, hydropsi.1,
palpilações dolorosas, cmtsaço, lã-
tejaíticnto das artérias vio pescoço,
envia a receita a quem mandar cn-
dereço c $^00 í:m sellos a Anselmo
C.-.nabario. Caixa postal numero
18,55; Rio dc Janeiro. (J 110

CHARUTARIA

Mme. VAGUIMAR LANZONY
participa ás suas amigas e fregue-
zes que mora na rua- D, La-ura
de Araújo. 11. 71. Attenção; traba-
llrái cni costura com perfeição.

(J 446

MOBÍLIA
Vende-se uma de sala de jantar

com 16 peças, estylo pequeno, _o
que ha dc mais moderno. Rua São
José 11. 56, 2" andar. (M 1.05S

CARTEIRAS ESCOLARES
Vendem-se quasi novas, quadros

negros, cadeiras moveis de lodo
preço. Rua l.rci Caneca ns. 7, D,
11.'Telephone: 5.09a, cenlral.

(1^1 S53

Loteria tio Estado do Rio
Me do Sul

Aluga-se um
do Lavradio ri.

HYPN0-MA6NETISM0!
Se quizerdes adquirir rápida-

mente estes podercs,_ lomáe o
Curso do professor ICADIR, na
rua Mariz e Barros, «7- Pelo. seu
methodo de ensino, com S lições
apenas, já podeis influenciar, dç-
minar e'curar qualquer pessoa, h'
o primeiro c unico na America d»
Sul! -lüo

ALAMB1QUE

Mme, Sá, massagista
Diplomada pelei Insütulo de

Portugal. Especialista cm massa-
gera manual e clcctrica, e garante
o tratamento c cttibcllezamento da
pelle, ,.5ooo. Extr.acção dos pe!lo9
do rosto por electricidade; gnruu-
te que não volta. Penteados ipani
senhoras. Attcndc-so chamados a
domicilio particularmente para se-
nhoras. Rua S. José, 67, sob.
Telephone 5018 C. (S 2127

Baratinhos, em Ipanema, á rua
Prudente de Moraes, logar de fran-
co progresso c mais pcrto.da praiji,
juntos oti separados, 10X50 cada
uni. vale a pena. 

'!: S. Francisco
de Paula, 20, loja, de 1 ás 6 horas.-
Lemos. (M 1.02S

CABELLEIREIRO

bom
•17.

varejo a
(J

rit.il
911

Compra-se u:n
10 á 15 litros.
•Postal 791.

dc capacidade de
Propostas, C.a-.sa

(J 91-1

I l-CEiigres-tic Pensão
Em frente ao Pavilhão do Me-1 Cozinha, do primeira ordem
í.atris-Tel. sul 9,11 Siiccursiil 'Aposentos o banheiros, rom
ínstiillndn nu esplendido pre- jtodos 03 confortos moderno*)í
dio novo do moderna cons- Hom tratamento. Prejda mo-
trucctlo—lltm das Lavaiigeit-as dieos, bondes ii porta.
318—Tel. U.130. | Miguel II. Sixel & Irmãos

Florea brancas
(loucorrliéa)

Curam-se radicalmente etn
poucos dias com o XAROPE
ií AS PÍLULAS DH M.\ri-
CO Pl-lRRUGINOSO.

Vende-se unicamente na
pliarmacia BRAOAKTINA.
rua da Uruguayana n. 105.

I 
Especialidade em penteados para

noiva, baile, "soirée". etc., com ver-
I dadeira ondulação Mareei, que dura
i muitos dias. As senhoras que deseja-

rem ter os cabellos tingidos ao natu-
ral e dc qualquer côr. devem vir a

> esta casa, que tem pinturas especiaes,
! a base do verdadeiro Henné, Movo
1 systema. Alta novidade. Resultado
l maravilhoso, a preços oem coinpeten.
1 cia. Onde se pode ver a grande es-
1 posição dc postiços d'arte. Ultima: creação, a preços jamais vistos iic5'..i
I Capital. Também se trabalha em ca-
j bcllos caidos e fazem.se

Catalorto gratis—RUA S.
! i» andar. — Telephone
trai.

concertos
JOSÉ' 1:2,
3419 Çen-J sSjoJ.

W -1505

Júlio Teixeira de Ma-
galhães

Alclna Teixeira de Ma-
galhães c filhos agradecem
¦pciiliorados a todos que se
dignaram acompanhar os
restos niorlacs dc seu in-

tliioso marido o pae, .U:L1(J TKI-
XliIRA DU MACALH.M-S, ç de
novo convitlniti para assistir á
missa dc sctin-.o dia que mondam
celebrar ua capella de N. S. do
Bonisttccesso ds Inhaúma, amanhã,
C do corrente, ás çj horas. Por mais
¦este acto dc religião se confessam
eternamente pratos. (S C90

Segundo andar-Flamengo
Aluga-se: lem duas grandes sa-

Ias, bom quarto, cozinha com fogão
.1 gaz, clmveÍKO,-,'c:c. Trata-se na
rua do Cattcte ii. 290. (M- r.049

Dr. Arthur Orozimbo
Xavier de Azevedo

ÍStta 

família tnaiula rezar
unia missa pelo eterno des-
canso de sua atam; amanhã,
segunda-teira, 6 do çorrcit-
tr, ús d :'\2 horas, na egre-

ja dc S. Francisco .!.: Paula, agra-
dccchdo, não só r.ns que cotiipti-
receretn a ess» acto de religião,
co:u.i aos que tiveram tt caridade
de acompanhar seus rcslos mor-
taes «o ccinitcrio. (R'8Scj

Christiano B. da Cunha
Pinto

t.\ 

viuva, i-.-.uã. filhas,
.c-e.iros, uóra c demais pa-'rentes 

dc CHRISTIANU
11. DA CUM11A P1NTÜI
àgradçceiu ús pessoas que

compareceram á missa de -," dia c
novamente convidam para assistir
u nii.-iia de 30" dia, que será re-
r.ada amanhã, segunda-feira, (i cio
fidrretitc, ás y horas, 11a c-_;rrja dá
Candelária. C'68d J.

LUTOS
Cuidado com os intrujões
Os ni-ÒDi-lethrlós dn Casr»
das l-'ii-/,nndas Pretas, leu-
do subido mu; continua 11
«.'xn-Iui-açno do ci-eilltp tl<>
íiomi) do seu cslnbeleci-
liK-nto pnr QM-lb «li. Indi-
viiluos siispi-itos, iivisiini
110 publico do nnc n Onsii
dns l-Vüòiiiids Pi-ctns na»
tem niíi-ntes ilo liit.òs o não
ínniiúa sitiis cnipri-iiailos n
domicilio — .sem recober

podido para tul fim.
Meras exploradoras o tnm»
Vn-iii siispçitns são aquellas
mie so aiircscntnni como
anticus eonti-n-nicsli-as d»
Casti il.-is Vazuntlns Vi-etns.

]>1-:U110 S. OUHIKO/5
& 1KMÃO

Tcl. O. 101.

ZiMios ios Ouvidos
Tralamonlo pelo Dr. Neves

da Rocha, com exilo seguro,
tios zumbidos dos ouv.dos,
pela massagem vibraloiia,
pelas correntes continuas c
pelas correntes do alia frc-
(piencia. Os zumbidos dinit-
nuem logo na primeira ap-
plicação o acabam dcsíippa-
recendo coniplelamentc.
Consultas de primoiia cias-
sc da 1 ils -i lioras da tardo;
consultas dc segunda classe
das 10 íis 12 da manhã. —
Avenida Itio Uranco !)0

J 56

CABELLOS BRANCOS
Tintura Pighro

tingir os cabellos
le. Cai:;a io$ooo, .
iz.jlooo. Para acaslanhal-os

a nieliior para
instantancameii-
pelo Correio,

usae
Uriihantina Figaro.
pelo Correio i|$uoo.

Frasco 5$ooo,
Depositário,

Casa A' Noiva, ..6, rua Rodrigo
Silva 36, enlre Assembléa c Sete
de Setembro. Telephone 1.0:7,
Central.

DEPOIS 1)13 AMANHÃ

100:0005000
Pm- 30$000

rnii-a loteria que disti-llinc
75 f0 cm prêmios, soi-teumlo-
os cm globos de crystal. —
BOLAS MMEHADAS poi- in-
teiro.
Jogam apenas iS.,00.0 bilhetes di-

vididos cm décimos de 3.1000
. PI.-ANO- BB

1 premio de ... ,
1 premio de ... .

premio dc , , , .
prêmios dc 2 :oooS

ai prêmios de 1 :ooo$
.16 prêmios dc .500$.- .
59 prêmios de 200$ ,

154 prêmios ttev' i chi $ .
1717 prêmios dc OoS. .

18 prêmios dc lüo?
para os 3 últimos
algarismos do 1"
premio

1S0 prêmios do So$ pa-
ra os 2 ultiinus ai-
garismos ....

CASA MOBILADA
Aluga-se, com duas salas, cinco

quartos, uin gabinete, para escri-
plorio. banheiro c mais dependeu-
cias e grande cozinhai jardim cm
frente, llanhcs dc mar pertinlío.
Situação tranquiü-a. Nictheroy. R.
Boa Viagem 11. 117. Ij '7

Moveis novos e usados
Compram-se avulsos, guarnlçücs

completas, tapetes, itielacs, louças,
etc. Recados por csrri|ilo a 1'in-
lo dc Andrade, rua Mavcclíal Pio-
rir.no 11. 13S, casa dc fumo,,

3971 J

JARDINEIRO
Precisa-se de um que dê boas

referencias dc sua eondíicíá, i
rtta Chefe dc Divisão Sal-gudo 192,
Santa Thereza. (J 922

Neurastiienia e Hysteria
DIt. IIEIICULAXO P1NIIF/IRO

Tratamento poi- processos
especiaes, Cons. li-iiguiijaiui
n. 105, 16 ás 17 horas.

Convém a todos
saber qtte o "Tridigestivo Cruz" é
o unico remédio approvado pela
Dircctoria de Saude Publica, que
cura as moléstias do estômago c
intestinos.

100:000$
10:000$
5:000$
,1 :ooo$

21 :ooo$
23 :ooo$

.11 :Soo?
i;:.|00$

i.)j:o20?

= :SSo$

. 
• 1.1:400$

2200 prêmios no -lotai dc 310:500$
Bilhete á venda

em totla a parte.

u Pêndula Brazil"- 149 Rua da Quitanda, 149
KELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos dc relógios e jóias a preços mo-
dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs: Maisonnette". Jóias c relógios a,presta-
ções semauaes dc s$coo. Recebem-se assignaturas.

Acção entre amigos

SATOSIN

Dr. v o n Dollinger
J. P«of>a do Uos, da Be-da braça ncrio.nciil r0r-
tttgueza o com c;tai-io ha Real
Universidade de Berlim. Doenças
do iim (exames com a luz). Cli-
nifgia, cura radical das licrnias,
h"cinorrlioid.cs, cs.ln-eitarn.ntos da
urethra. llpcrações sem chloro-
fori.-iiò c com a onestliesia regio-
nal. ..Mem de Sá 10 (sob.), 11 ás
12 e ns 31!-'. Teleph., 4.S10 Ccu-
trai.

GRAVIDEZ
Alircilb do Carvalho

AOS CIXKMIATOUIIAPHISXAS
O proprietário das fitas offi-

ci.-.es portuguezas Manobras e
grande parada de Moníalvo .' da
Divisãa naval portuguesa em excr-

O uso con
stante da He-
inatoEcnol de

Carvalho, c-n um cabx
içúes, cm cuia conipçislçiio - cn-

ciuinn, bola, coca. lacto-paps-
de cal, pepsina pançrcatina

. c Klyeerina ú n melhor ga-
rriüia á vida do feto 11 da tiiullicr
Rravida, iioii ci Ilcniatogcnol,
da poilcroío touica ú iIircsiivo,
ilc.se em todas as pliarmacia. o

lo Kio .- .-'.os listados. U
, ltua l'rimc!ro is Morçc

Alírcdõ
is r.f

l.lllltn

paria

é ti-.-.i remédio unico rr'a sua
cfficaeia curativa eni todas as
r. ffecçoes pulmonares;

SATOSIN
cura os cainrrhos agudos e
chi-ohicos dos bronchios c. dos
pulmões ".os diversas períodos
da moléstia;

SATOSIN
110 tratamento da tuberculose
comprovada exerce eíicitos re;
troãctivòs sobre a iiiíecção nte
um limiic tal que paralysa o
ilrseíivolvimento dos bacillos
«lc Koeh até stippriniil-ós com
o etnprcgo prolongado;

SATOSIN
í- rccommendadri por suitihiida-
cies médicas brasileiras c cs-
trángciras. ,•A' veada cm íoJas as boas phaf-

macias e drogarias do Brasil.

A rifa
cordão e
coube ao
sr.. Angus
teria da Capital. — João
MaraiiLS,

oue correu hoje, de I
1 relógio de senhora,
n. 561. -pert-eneetite ao

lo de Castro,. Peü Lo-
ín Costa

(J 4.7

SITIO
Procura-se arrendar .próprio pa-

ra plantação de verdura cie, f|tic
tenha boa casa, agitadas c pasla-
gem; próximo da listrada dc Per-
ro ou de bonde. Oífcítas N. D.
25, nesta folha. (qoq J)

ÜEEIÍTOC

ÉFaz 

dcsapparcccr com se-
eurança !o rapidez os cabel-

los supérfluos do ROSTO,
COLLO.BRAÇOS.ctc. Infal-
livel e absolutamente inof-

fensivo. Vidro, 0$000. Pelo
Correio, 5".60O.

N. B. — Dovolvc-se o
importância não dando I
resultado. I

Deposito geral: Pharmacia I
Tavares, Praça Tiradentes I
n. 62-Rio dc Janeiro. I¦

PETRÕPÕÜS

i
DENTADURAS

COMPRA-3K
qualquer trabalha velho da

OURO E-PLATlijA
K. Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5._,.)

aiutn
ven-
dro-

Antônio Dias Ferreira

tlBcrnsrdina 

de. M
Parreira o seus filhos; ...
naldo Dias Ferreira, iíiuilia\cicto de guerra, avisa os nitc
,& Krcitns Ferreira c li- dos de c|l-.e recebe propostas para
lhos- F.lvira Ferreira de alugueis nos. cinemas do..Lio.-,c ar-

Moraes" c filhos; genro c mais pa-: 
'redores, 011 propostas para a_ coni-

réu™ agradecem protundaiiicnte pra do exekts.vo da exploração dos

bnhorados ás pessoas que se di. referidos f. m*. «.. Io. o o 1*1

guarani acompanhal-os 110 transe Cartas a. Lanara rorli guLza M
am eom a perda de | Commcrc.o, 3 -a.Uai do Xm''?\

filho, i do Comniercio , tt Assis J-arm1.
. i< Soo

Tuberculose. Neurastiienia

pae.|ior une pas
seu idolatrado esauso. ,
ícaro e cunhado, ANTÔNIO
DI-AS PHUUKIUA, c convidam;
bem. como os sc-.ts parcnles c anu.
.cos, para assistir á missa cjuç,
ju-lo repouso eterno de sua alma,
«.crá celebrada amanliã, segunda-
feira. c< do corrente, úi .1 lioras,
jia egreja dc 'S. .losé, t:uilcctpaii-
<lo o seu recoiibecimenlo aos que
comparecerem a c;se acto reli-
Cioso; 1 1 ¦ in_' m ¦¦ ¦

Camillo da Silva Lima j
? Sua esposa, filhrjs e so

M4 brinhos convidiuii osX

MT. ROMJWELU
Professor csirangclro, lia 7

nos mora na praça én\ Kcpttb
ii; 84, csqtilua Sctihor dos Ia;
attende a sua numerosa cik-.t
das o ãs 11 da manhã c d.i

CATARATA... cau'rata
por processo òporalor.io sc-
giiro, qualquer que soja a
edade do doente, poloDr. Nc-
ves da Rocha, oculista com
longa pratica dc sua espe-
cialidadc no paiz c nos lios-
pitáès dc Berlim, Vienna,
Paris c Londres; medico
de diversos liospilacs desta
cidade. Avenida Hio Branco,
00, das. 12 ás -1 horas, Ilo-
norarios moderados. Dispõe
de aposentos para liospc-
dar doentes que queiram
estar sob sua completa di-
receito. A1Q3Q

ho.
ra.ás 0 da tarde, dias feriados a'.'
3 lioras, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica Su, sobrado, esquina

pa-i Senhor dos Passos. 3-3 J
rcn.es o amigo; pira ass:
tir A missa dc 7° dia, qt"

Sa
ra.

it'Aiiua,
6 do co:

lll' âCflln, Ssnadcr Euzebio, 1T
o nora Vend.

preço
a prcstít*.oc
io olcancc

(A 34Í2)

Missa em Acção de
Graças

Moss convida aos s•.fscar moss con
»n-.ii;-:.s c parentes para
£ missa (.u*. ei
feio restabeleci.
po=-a, Lauta de
d.i celebrar

seus
assistirem

u acção de graças
..rato de sua cs-
Matíos Moss. man-

terçá-feira, 7 do cor-

DE SEDA
Sem caroço, bilo c?

pósitri da Colchoaria S.
Frei Caneca n.
de Caiumby.

<lc-
rua

próximo a
(M

ales,
na

Tubcrculõâc,
111 febre, tos-

i cosl'íí'3, pnl!:-
carros, fast-io, e r.a

causando: dyspcsia
palpttaçõeõs, pavor, crise nervosas,
ntiemias, fraq-.ie-a geral, envia a
receita, dando-se enilcre.o e 200
réis cut sellos para a resposta, .ao
coronel Svlvcslre Ctisanova; caixa
p'0-slal n. i.l-S, Rio dc Janeiro.

(J 5SÍ3

Pessoa curada desses , 1
com a formula de uni snblo
Suissa, especifica na
dc qualquer gráo: c
sc, dor uo peito c 1.
dr-z, uiagrczá;
iiciiraslhc.nia,

A CURA
liifallirol da

Impotência viril
A perda tui.nl Òii mesmo parcial \ (ía

virilidade depriate o lio::ic:n physicoi
o melhor ílotado, ciicam;nhando*o P-i*
ra uma velhice precoce. -N'3j I1.1 af-
íccçüo que llic cr.use lautas soíír:-
mentos moraes, que' lhe traga mais
discisíücs intimas, ás vcr.es hicsriio
sarcasmos c caçonítos. tornando às^im
sombria tnía a sua existeneia. Deixar
esto estado sem, cuidados, na esperta-
tiva du uma c.ira (irVixinm, c cinbalar-
se com uma ospetánçà chiínerica, quan-
do .pedindo a brochura do dr. Zélic,
intitulada a "lícâíauração do lípmcin",
acomprnliada àc u:uâ folha de con*
siilta dirigida íram-i aos que r.üo po-
ciem ir ;i3 consultas na
Rua Uruguayana 93, soo
das 9 ás '.i c 'das 3 is fi, mtyínré*
s? a ccr:ei.-i -Ij! rciiavcr a totalidade
d.i sua virüidádc. -ll-sa interessnrile
biocliiira, de distribuição itr.i.-.i.l..,
contendo explicações c cr,ii.-:elh.is 'a-
dispensáveis aòsi.lioir.eus, deveria ser
lida c rcli.la c pendera-la .r.s lioras
ue desanimo c 1 depressão invencível.

CJ Sil

"A IMMOBILIARIA"
n-iedado Cooperativa do Responsabilidade Liuiiladit,

«Caixas frediaes»
Prestação Unic.i e coso dc direitos durante cs annos
SEDE: AVENIDA RIO BRANCO, N. 151, 2" ANDAR

Caisa 1'o-íal n. lod

2*ai-Uciiia<_Scs semauaes
-,o de outubro de icjit), — S" narticipação da CAIXA TRII-

D LM, A. so$ooo. eoi.l.e á matricula -.. CoS.) —: in secção.
.-,1 ile outubro dc I9td — S"- participação ila CAIXA I-itl-IDIAI,

II, iomíioo. coube :i matricula 11. .,1.7 — 4" sc-ição.
Àccctiiini-sc correspondentes nos subúrbios desta Capital c cidades

.los listados. (J 9113)

A!uj.a-5e os esplendidos c grandes
predios da avenida 7 de Abril nu-
mero fio?, mobiliado, c os de nu-
meros Coo c Cni sem mobilia; tra-
la-sc 11a riiíi da Candelária n. so,
com o corretor M^'oniz (15 1.020.

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-sc, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fami-
lia do tratamento. Informações
na rua >'. S- dc Copacabana nu-
mero 1.037. das 1.. tis 17 horas.

Gonorrheas
e eu.» complicações. Cura radical ço<
nro.-essos ^ffefruros e rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 as ut da*
15 ás i3 lioras; d., rua de S, Pe-
dto, 64. -.
Casa especial de bor*.

dados, plisses, etc. :

RUA DOS OURIVES N. 13, sob.
Pontos :i iour e picot, desde íoi»

réis, plisse desde 100 réis. A un.-
ca casa que faz plisse chato, ae.
cor.lcon e machos em pregas finas
c borda soittaclíè cm pó. (R 795

PLANTAS
Vende-se para pomares c jardins

¦por preços muito baratos, na chácara
do Josino, á rua Torres 11 caiem
n. 64, esquina de Visconde de
Abactc, cm Vilia Isabel.

JARDINEIRO
'Offercce-se um de edade só para

casa de íamilia de tratamento;
uão faz questão dc ir para fora; á
rua Vicente -,'c Souza 11. 101, te-
lephonc 651 Sul. CJ43-

Gõmi)oc-s
Garrafada do Sertão - ..rfi.imooiró (iate:;...- ,!<¦ iv^niba-

20 licrras, c preparado

co), de real
;'t venda na^
(Irauado, 1"
Direita 11. 1

ciícito r.a cura da syphilis e feridas dc qualquer natureza;
pliarinacbs c-- droireria-s: Pacheco, rua dos Andradas! 47 c

lc Março, I.l «11 S. Paulo, Hairoso, Soares & ('.,>, rua
(. (M -t.iS)

EMPRESTA-SE
d'nlu-ii-0 sob hypot-hecas, pro-

missorias, aviso-, on comas do ç:o-
verno, caução ou'juros dc apo-
iices, penhor mercantil de merca
dorias, alugueis ile prédios e to

tiesocios coatmerciaes e ad-
. K. Alfândega, 42. sala 9
ás 12 e 3 ás 5 horas (en-
pelo - elevador'). I 701

Apgue em Nictheroy
Vende-se um,cai boas condições.

Informações á tua Coronel tíouics
Machado =.!• CJ 03$

BOM NEGOCIO
LENHAS

Transpassa-se uma estância rc
Bularmente iii3ialiada cm boai pon-
to, -lendo stock, aninir.es-, carros,
etc. Dispondo dc boa freguezia e
vendendo em boas condições.
Trata-se á rua Senador Kuzebio n.
itõ (charularia). das S ás .. horas
da larde. com Sallcs Lima.

(473 P>

CASA SUPER
1'rr-eísainos para a nossa

filial dn 11::!.ia, moras ilu boa
iippm-cnciu, paru o balcão

Damos prefei-encia ás q_no ti-
vorcin Íamilia lá.

Para mais informações, ili-
i-ii.ii-eiii-.so á rua do Ouvidor
187 o 189.

União Commercial dosVaregistas
Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos

FIIxilADA FM 1SS7 - Sede: RUA PRIMEIRO DE MARÇO N. 3f \RIO 
DE JANEIRO -1 BRASIL

Capital cmitlido, , . i • • •
" rcalizadü. • » • y •. V

•- Fim Jo òc reserva..... ....
" .lc Lucros biispcnsos. .

.Ucpoàto r.o Thcsouro i;cdcral.

O.er.1 c-n SEfiURÓS TERRESTRES do prédios, estabelecimento'-),
isíiilca" otncinas. moveis dc residência particular, mercadorias cm trau-
si odeias estradas de feru c outros r.wos terrestres. .

Accditi" SEGUROS MARÍTIMOS .obre vapores, navios a vela .0
outras embarcações c bem assim mercadorias embarcadas, fretes de navio.
'¦'wiceclta 

nro-u-açúo para administrar bens de. qualquer natureza, ijicílij
Si4°còbia.ws"deÇ furos, de apólices c outros títulos de renda, ine-b-an-.í
'"^iJi-ccS:*Visconde de S. Jcão da Madeira - J. L. Comes B. ASÍ
«timncão -- Acostialio Teixe-.ra de Novaes.

endereço YeltB.t "VARl-lfilSTAS". -- Caixa do Correio n. 1.038 .
Teleplione: -Norte 80a — Código "¦.--¦

,ooo:aoo$ooo
7So*.òoò$oõo
356:ooo$6õi>
H5n:ooo$ooo
üooioouSooo

"Ribeiro"

dos
vocac!
de 11
Irada

HYDROL

Largo da Carioca,
r.nüc ao

3
lão

COLCHÕES DE CRINA
Pazctn-se c rcforniat:i-sc sem

mistura, por preços .razoáveis e
com perfeição, tendo para isso uma
machina apropriada: no dcpos.to c
officina da Colchoaria S. .Tose, 11
rua Prei Caneca n. 309, prowmo a
rua de Caiumby. ('-1 7.4?

darente, ás o horas, no allar-inor
Sagrada Fáhlilia -Ia egreja da 1...'.-
fjetãria, agradecendo dc antemão a
todos que comparecera! a este acto
de religião. (77a i>

armazém junto
da Ordem)

Moveis a prestações, o.iptts para
mobilia, -i peças, t>o$ooòj olcádo
de c,fi.) c 0,70, a .. .500 c 4$ooo o
metro; dilo para mesas dc ;i a
ç taboas, (ioícoo c itoroo.i: capa-
cíios de nu t- ::n,:o a S.coo e
9?ooo.

Spuza Baptista Sc C."

Tailleurs e tollelfes chies
Confecção esmerada, a preços

vantajosos, só i',.> Josá Miranda e
Mme. Julia Miranda, c>:-conlta-
niestres das casas "Raunier" e
i'Nascimento". Acceitam-sc en-
commcndas Jo interior na rua do
Ouvidor n. io.I. entrada pela rua
Sachct n. 4». Telephone numero
178 C. W s'»

Formula cld ronhecido especialista
DK. I.KOMI>IO RIBlíIRO

Poderoso resolutivo eniprc_.3do
nas hydroceies, nematoceles, sar-
cocelcs, orchiics c imnorcs de
mialnuer natureza. Deposito: .rua
3. Prancisco Xavier 11. 367. I.c-
léphotic". _________ J.eSo". 'M 007

Impotência ?
k- rossivrci; ci ral-a sem

(REJIEÜIOS A l.VGEllin?
SIM ! :!

Por um methódò seientifico e ra-
cional do dr. O. S., espccmlista;.
Dirija-se á FLORA INDÍGENA,
ACRE, 69, ou po:- caria com ;oo
réis de seilo, para resposta

743

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ° 3i,)

WÕVEÍS
A CASA OVE VEXDE MAIS

I5AHATO E'

"A COMPETIDORA"

Dr. 11
Oculista ila Policlinica

da Santa Casa'.
Longa pratie.t no Paiz o na En- [
ropa. Cirurgia dos olhos o do;
nariz. Uua do Ouvidor lü'3-.as a
lioras. Iiesidenoia Gonçohesi
Crespo 20. ü3i3'J

 I

Sua cura radical_ pelo Tlan- H

Preitas & Ci, Ourives' SS, Uio B
tle Janeiro, ou . ao . inventor, ¦

alente cn S. João Neponuiccuo, I
E. dc Minas — llrasil. Apre- H
senta prova ecientifica ds ijr- B
ttide curativa do preparado, ¦

c|-.ie extermina per completo o ¦
bacülo dc Haitseii. D

^^^_______________________________M____r*______*o_______________Bõ^_^__________H___i

sE
POK NOVO PROCESSO

Orando porfeiofio. Mais dti-
rabilidade. E" muito mais
baratas do quo as fabricadas

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RIA OAMEMXO

COLLA DE PEIXE
O possuidor da patente S6;S,

leva ao conhecimento publico que
eslá còrchdo processo crime nas 3"
c .-,a varas criminaes, contra 05 tal-
sificadores da dita patente, c qt'C
o scu produeto eslá acondicioiiado
cm condições dç não poder ser con-
fundido com similares..

São seus depositários os srs.
Paiva & Sampaio, :i rua S. Pedro
11. 140, a quem pôde ser dingido
qualquer pedido. i> 4-I-)

GONORRHEAS
cura infalüvel cm 3, dias,
sem r.nlor, usando "Gonor.
ihol". üaraiitc-se a cura
cornplcla com um só frasco.
Vidro, 3?ooo, pelo Correio
..$300. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro.

MALAS
Artigo s-ilido, elegante

liscimo, só na A Mala
Rua Lavradio, 61 ¦

^ qualquer pedido. ''-'l_fl*^r^*^*5flSI^^5^^HS^

IANNEL 

DE NOIVADO.. I
3VMEOLO DA FELICIDADE S

O Atinei de Noivado com um.pcquctiissiio retrato rai WÊ
(,*;:naltc, vtitriíicado a íogo, tle_ inallcrabíltdadc absoluta, WÊ\
coilb-;:;*. f • inlcr::ainc;il'j <io nbri^o tios olhares indí^wrc- JJ
t.Òsi fiifiiiiíica ü!ún -dç profunda afíeição, o mais rc* H|
ilúiiií.iili» gosto artístico ! 1'r.cciòso trabaMio t da Foto- ^H
llrasil, á R. 7 de Setembro ns. que envia catalogo mM
das i--as photographias -ul.re verdadeiro esmalte. Hj

CAPAS PARA Pavsan(iú e adiaG6nG'as
e li.-.ra-

Chinesa'-.

M

Estômago
Tridigestivo Crt-.r, é o unico fe-

médio e^:e cura as doenças do es-
to::-.at.o'e inteslinos. Drogarias c
phani-acias. Vidre. 2?50o. . ., ,..

RUA
Camas

30S. 33
toilettes.

SENADOR KÜZKBIO. 75
•Io Deroba 73ra casal. :SÍ,

l. 40S. 50$. 7"S. So c po?;
00$ 10ÒS. :ic$ a 1.10Ç;

,-„s úe cabeceira, co?. ;s?> a .t;S; R.nr-
(h--.csli.ios. 45S. =0* ras-3, a JJoS:
rmarda-louças. 30S. 335._45? c '-.->l
meias molrilias. 00S. loot 110S. i£oS
a :-..-J; euarda-comidas. s.çS. .10$, as-?
até. 60$; guarda-casacas 100Ç, 175S
até :ooS: prècos a dinheiro, ¦ _

Ricos dormitórios, cs:;..,, allaniao, e
a Capitei, vendem-se a dinheiro e a
preilaçõe* . iR4f-S)

^*^ PARA VIDRAÇAS'
jornÃum
Ourives IE9

-nio -

! £Mi-«!HVt»0ra*tt!mg'«

5 Charutos finíssimos feitos 5
Ra mão com suporiores taba-K
_loos do Java, Havana elia-t?
a í-.ia. 4
Zk Deposito: Rua Rodrigo Sil- _f
J5va n. 42— l-, !j

PRAIA DE ICARAHY.
A mais liem situada casa

è a casa 325.-Alugám-se|bons qu:
tc-s com pensão, ielcphoue i-.-j

CASAGUERRA& C
Casa de Lim

peõos e ÍOfrirn-
ros de quaiqun
espécie iciz coo
certos, tom bo
caos para foga
roiros quo na-
se inlopeni,
Uua d.i Uo;ni

cio n.217.
4776 M orle

JS28í

PARA
MOBÍLIAS

9 pecas 60$ e 7ü$000
83, RUA DA CARIOCA, 63
... Telephono 5071, Central

ASTHMA
A cura só se obtém com o çspe

ciiico descoberto pelo dr. Kiii«'3
Palmcr, o CARDIOGENOL l;não
íaiha na--> affécçõcs, chiados no
peito, falia dc ar, accessos. Dro
garia Granado fe Filhos, rua Uru-
guayana, 'jt, Rio <ic Janeiro.^ Vi-
dro, õ.ooo; pelo Correio, 8Í..30.
Drogaria Rodrisucs, vau Gonçalves,
Dias, 59. <¦! "O

Conipra-se uma boa casa. Qiiio.
anda 73, sob. Telcph. 3:79 Norte.i

(S91)

CAUTELAS
Compram-se, ^n casni .lc pet,'--

i res r. .In Monie de Soccorro; tu
j rua do liesplcio 216, hoje Bueno
I Airc CM 92

CAFÉ AMAZONAS ,
Participamos aos nossos respeT.

taveis amigos e freKue.-.cs que cr.i
virtude de se ter firmado a alta do
café cm ürâo, somos foiçados . a,'
elevar o preço do nosso café molde;
100 réis em kilo, de amanhã cru
dcaulc. .

Kio de Janeiro,«s dc novembro clã'
in;C. — Rodrigues Teixeira k E^
lhos. (il i.o./il

ESPIRITA SCIENTISTA ls
Mc.liv,:-,. elarividente — Consultol

ciu todos os sentidos, descobres
qualquer, segredo por mais ccculto
que c-st.-ja, faícndo des.apparccer;
.-s atrazos, embaraços e 

'rivalida--

d. r. cia ;Ja. — Cartas nesta re»
dattia (Mr.8t}í
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CORREIO DA MAN^A — Domingo, 5 dc Novembro de 1016 13

1'eteA =»12*oooMmé.;larie|t_^:1^_]_^

lieis ia ii
Companhia de Loterias tfaciMus do Brasil

Eiüacçõ os publicas sob a fiscalização do governo
federal as 2 Ii2 e aos sabUados

ás 3 horas, á
Rua Visconde de ltaboraBy N. 45

utV____V__l_í_,
3._7-35-

16:ooo$o.o
Por 1$GOO, cm meios

ÍSatoba-tlo,
A'8 3

Depois ile amanhã
345-1 __•

20:000$000
Por 19-00, cm meios

11 do corrente
horas da _er_e~31Q-22
000*000

Por 4$000, em d_.c-_-.os

Pab§jadfi, 25 de novembro
j. ai. ft linra* tia tarde—300 — 30

I
Por NtsOOO, ein décimos

Cílande e extraordinária Loteria do Natal
fubbado 33 de Dezembro ás 3 lioras da tarde

NüVO PLANO .-47-1-#i.ooo.ooo$oo o
Por 569000 em octogesimos a TOji rs;

Esto importai... plano, além ao prêmio maior, distribuo mais
1 dc lnOiuuOS IdeJ :OO0<9, 2 ete __:>:«. «0$,

4 dé 5:000$, 10 de &:0OO_*, 18 do 1:000
e SO «te 48O..OO0

Os pcilidos do bilhetes do inferior devem ser ncumpn-
ii lindos do mais 700 rs. para o porte do Correio o dirigidos
nos «sentes geraes NA_.a_U.TH _- 0M KÜA.liO OUV1DOK
N. 01, CAIXA N. 817. Teicg. üCSViSL, e n_ casa F. GUI-
MAIUES, KUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Ctu-
eólias — Cnixii do Correio u. 1.273.

Prècisa-se de umai coin' pratica
dé pharmacia para tirar roíulo e
attender balcão, na rua S. José 86.
Pharmacia lialfcld. (R.--8

CAVALLO
'Vende-se um, escuro, bonita cs-

íam-pa, 8 palmos dc altura, com
ímiilo cnlor, bom marcliador; na
mui I). Maria n. iti, Aldeia Cam-
Iiista. R 6321

MUITO UTÍL!!!
E' indispensável em qualquer casa commercial on particular a

existência de um superior cofre deaço M. W. Americano, registra-
<lo'sob o n. M..11?, -pois é o unico movei que traz a verdadeira fe-
'JicUlade e tranqüilidade em qualquer logar onde se encontre e justa-
iriienle o unico meio de pôr a salvo, DINHEIRO, JÓIAS DO-
CUMB-ÍTOS, PAPEIS DE VALOR OU LIVROS á sanha de auda-
«riosos gatunos ou de devastadores incêndios, por est-cs motivos tão
justificáveis é que as pessoas não devem estar.nem mais. _nl -só-dia
tjçm -um «uperior cofre Americano contra «ogo..c roubo, podendo nd-
qiiirir a dinheiro ou a prestações por preços sem competência; «n-
.onlraiido sempre 110 deposito da .Rua Oamerino N. 104, em stock,
«ofres de uma ou duas portas com segredo e chaves e de qualquer
.amanho,' assim _ como se acceita eiicoinmcuda dc qualquer cofre dc
dimensões especiaes e portas para casas fortes.

XJrxloo caLeiDoaltarlo

AYERWIGDER
I04f Rua Oamepino, I.J4

•' ¦,;¦ .'.,'•• (91.. 3)

com dratm-ç-o nçia A-ad-m» de Villa de -Part., com casa em 'P_ri«, «o. Botilnvard -tahaer __., paltitápsés «nas frvgattm * __..»-,._ ^«J"_í?.35, 1° andar, abaixo da AvonTila Rio Branco, oiide 'as.súás. aniigãâ e iee&ktm «ncotibrarão um bom .collete -feito Mb -medida *<&t |2$ -'J^S-rST» m
tlfiltlllR ^am 'icfõtuosos, tícam iperfcitamentcelcgantia peto sou processo e mais barato do que comprar em qualquer loja e nãlo feito para a própria pessoa ¦ *«¦/ pois-com \£%*',Í£»Mv~l dida para « própria pessoa, sem defeito, como acontece por abi. Os seus cotl«teg não' Mjfah-Jwftro-as -pessoas ainda .mesirto o/ue não estejam habituad -» - andar ~ -e
- ¦ .... -, . . -.— —— 1 

y-, . ,' C -it ,' . . ,, ¦ 
', -1 . ,., .1 pi ij."1'm tmmm electríõs] m

Es emWmmM ^mm\\Wm\m*mr ¦HHMI^__-í HUUIV -H-_---__-__B ^H ^^^u]míBi Jjfi^Br^kA CAFETERA FLUMINENSE | Fnnce,oliamcoin a ro-slina BOKu.ançao I Mevcis a prestações I msf%
IMPORTAÇÃO DIRECTA M Cm JlildtV illleriores HOS muiS perfeitUS ¦ puerem vv. cex. comprar mo §

ÍBÜ tvnoa 

O SVfitftmas onilhCCidOH <_¦ v<;ls cm melhores condições c por-mt _ypu» üsy_HJHi«i-t,oumciuu_ prcços bara.issm.os _aig . visitem a
m ^v .._. « -_. __«--_^. • ._ Casa Sion, na rua Senador Euze
Va ruARAlUTIA AI-l«Sril lli A -io ns. n. e 119, telephone 5209
B| UMnAI. I Irt HDOvLU IM Norte. is _m- 

E Fabricação esmerada da acredi 9 _ílSS^____L I O Ç A

I Fundição Indierena 1 I ^mm> _.__._-__
g Rua Cámerino ISO I © __»_&i_W • 9^m

üíerwmd 
" 

co¥inüí '^%^F
Compra-se por preço - módico Precisa-se irlç_ uma ,ou duas 'i\â__ÉÉR)«*

uma ínacUraia do ultimo íilodelo; boas corpinheij-aV que saiba)!.' tra- V;' "
offertas á caixa do Correio, 997, .balhar por ,figurino; uariia Bento
Rio. 390 J Lisboa n. 42. ''¦¦' R S93"flHICI mniiini

wS Cura r.idicHltnontca qu_dâ!'df^»ÍM^M^r<^«|:. ¦ onTI-IIIIIMta a caspa, evita o pmbranquf'ot^cnlà->6W_-''_i"g-.ll-'-''-Bl' DUlCyUllll
M novos, cabellos -VIDRO 48ÓÍI0. íl.:''-'' B
g . Ve.ndc-se nas Pcrlüiiüirido c ^dw&ifias. -^.'H"
Q| Em Si'10 Paulo: Casa Lebre, i-CB-r^iü^C.,;*;^;.'• M

" 
DINHEIRO ^J^Stt

CAVALLOS
Vendem-se tres, de raça árabe,

próprios para reproducção ou para
circos, pois estão amestrados em
alta escola. Trata-se no theatro
Republica. _ ¦ 437 J

das i.iiicliiiuis
cafô .

Privilegiadas c prtmiadas em di-
versa, exposições nacionaes e estraa*
geiras .A «ua superioridade foi reco-
nliccida pela, illustrada secção de ma-
chitins e npparellios -da Sociedade 'Au-
xilimlora da Industria Nacional.

A' venda cm todas as principaes
casas dc ferragens Ve bazares desta
Capital e dos Estados.

l.lirica c dcp. R. MARECHAL
FLORIANO N. 137- — Tci. 156=,
Norte.

M. A. BAMPAIO
• Grande fabrica de arligos para il-

.lumiiiação, pliarócs c lanternas para
estradas de ferio, e dns chaminés dc
malacaelieta, para gaz c kerozene.

Artig03 para electricidade, gaz, kc-
rozene c inalacaohéta -eni placas.

Pensão Abrantes
Tem bons commodos tlcsoccupa-

dos. Rua Marque- dc Abrantes,
26. Telephone Sul 131. (- 80a

— itf-T áe jnik-_- a_«w_i___tto{«_t • -*¦
feüo com eiejjraoc-v. aúnda que os bustos se-

têm um liado collete completo, írito sob ía_-
collete.

C%SA PHOENIX
....— ¦__>p_-«_-__-»M_--^»----_.M mt •-> ' '¦«¦¦— ¦¦¦¦ '¦¦——-

; O estabelecimento qne tem
tís "melliores o nfama-ios Gramo-

phones Vif T< »R e os mnis- Couliecidus em torla a parte do
mundo.

•Grande eicposiçlto de VKJTROM-. -
Grande e variado repertório de
DISCOS VICTORe outras marcas

jiaío Bohm& CM
4.S_-_3_-CB__£.(A TI

Bem _.miu ircfa clf «i»!i i í»ia concertos emGra-
mophones e Machinas de escrever

A
Bota .loa™
IJuaMarecalflrimlüi

Canto da Avenida Passo.

CAPAS PAÜA PIANO
- a so$ooo, de boa qualidade

A venda Casa Carlos Wehrs
Rua da Carioca 47,

. Ü943
—— uM-K >¦-,_-¦-¦¦¦-_^,

ULTIMAS
NOVIDADES

EM CALÇADOS
FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

1 _.' CALVO OVEM QUER.
PERUE CABELLOS QUEM QUER.
TEM BARBA FALHADA QUEM Q CER.
TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
faz nascer novos cabellos, impede n sua queda e extingue completamente
a caspa e quaesauer parasitas da cabaça, barba e sobrancelhas. A' venda
naa boas pharmacias. droRarias e perfuinarius o 110 deposito: DR0GÁU1A
GIFFONl. KUA PRIMÜIRO DÊ MARÇO N 17. antigo n. 9 KIO DS
JANEIKO

Quem precisar de um soeio
com dez contos dc réis para nc.
gocio garantido e lucro Verto,
queira escrever ei Pinto, no esen-
ptorio desta folha. R 625

A '''Mai.snn »5»Jlil6ntinc'',- a.eni
da Mem de. Sá' ao À, cliapíos
chies (Si i5$'íS"ir8$. coni v.úos -*
20$. Sedas, fazendas, etc. Tel.
C. .57-S.3- .. , ... . . . R *6o

' —"^i_______________~_feSj 'r' -1'" "—'¦

2*mmfímmmmmsmm

Sxn. José Mama Rodrícues
llosidenciit: Pelotas — Rio G. do

Su!.
Curado com o Elixir de iXuguef

r.a. do I .ico Cbco João da 
'Silva

Silveira, de forte i_euniatísmo.
!., -Aucncta Cosmos—Bi»

Vemle-sc ou admitte-sc um «o-
cio, para um botequim que fa»
bom negocio, por motivo de um
dos donos estar ausente. Infor-
ma-se na rua S. Pedro 261, qui-
tanda. 481 J

• MOVEIS
COMPRAM-SE MOVEIS

USADOS
.'Mobiliário completo ou avulsos,

qualquer quantidade, pága-se bem',
na rua Visconde de Itauna n. 137
praça 11 de Junho. (J 477°

COBRADOR
a ocisa-se .de um que apresente

fiança de um conto de réis
dinheiro ou apólices. Envie,

ra. Caixa do Correio n. 426J
.cidade. S 607

ENWADEIRAS
Com a "Radiolina" (Esmalte

das engommadeiras), podereis ob-
ter um lindo lustro, pelo preço mi-
n:mo de 2on réis. Caixa. Postal

Coraçio
normil

Coração do
bebedor CURA ÜM EMBRIAGUEZ

'¦;•....' -é., ràpii_la~e Radical com b SALVINIS e as
'9

formulas do dr. Cunha Cruz, coiu 10 .tiiiios dje pratica dnssu especialidade. Vendem-
se tias drogarins : PACHECO, rua dos Andruaas Aõ — Rio, e Baruel & C, rua Di.pjla
n.l-São Paulo, .V (A 7181)

Ahiga-se òara familia de trata-
mento a esplendida casa n. 4C1 d*
rua Voluntário, da Pátria. Pódí
ser vista todos os dias das 10 ás
12 e das ig ás 18 Jioras. Con-
tracto por 6 in«._es. (R 643

FRANÇEZ
Thcorica! c praticamente' ensina,

professor franecz, o seu idioma e
prepara alumnos para exames;
aulas .particulares e etn curso. Rua
dos Andradas 46, sob. Da is ás

U9J.17 1 |z horas. a

p,NW CONSTANTINO
SÉWPRE fMíTADO
¦'- í NUNCA JGUALADG

GOVERNANTE
Uma senhora de 35 annos de

edade, offerece seus «serviçqs pa-
ra dirittir casa. de familia, íorne-
cendo boas .referencias. ..Rc.nosta

M. U. K., caisa do Correio
«1. 1.-88. J 635

Pinturas 4e eabellos
Mme.- Ribeiro jpartlcularmentc

.tinge cabellos com rum preparado
«eirètal inoffensivo, de «na pro-•priedade, á rua % S. José, 67,;
sob. Próximo á Avenida. "Telepho-
ne 3918 C. •. (S 21a.

Matta virgem
• Precisa-se para tirar lctilin, via
:tiinritiina, deiítro da ltahia, pro-
posta a M. Bittencourt, rua/lh.eo-
doro da Silva 11. 34, Rio. "

(4ÍÍ9 S)

V 1'.". 
'> 

QUiCft MtX.iLA
SUA CASA SEM GAS-

TAR DINHEIRO ?
E' o que puue cuniirgulr fãci

mente, por aluguel mensal e inod
co, todos os moveis; rua do Ku
cliuelo n. .7, Casa Progresso.

o;g unaa

MO .EIS BÂRATfiSIMOS
Leouol do Gi.rvi.lho & Jl.

_ru__l «aos. .Á^ct^jc&dLmM. üüçf' 
dormitórios, sala9 de jantar, e de, visitas em vario.1-eslyJps, grande variedade de cadeiras c outros moveis, tu-

petos c capachos a pregos cxcppcionaes. J 89'.1

13, SENADOR EUZEBIO, IS
Onde vende moveis a presta

ções e cm boap condições por pre
ços baratos; entrega na 1° presta
ção sem fiador. Telephone 411;
Norte. (S 123

Ouro a 1 $850 a gramma
PliATIJfA a 8$000

prata, brilhantes e dentes dc den-
itaduv.ís velhas a soo ra. cada um,
Uv. Central n. 105. Casa de Cam-
W__ (S 15.'

¦"'.¦t.-.v-?.-.-'. >sm

Marca Registrada
Todos os grandes Hospitaes como sejani:

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
I tharina, do illustre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneficen-

cia Portugueza
e outros, lia longos annos só usam O

legitimo

Emplastro PHENIX
paru «uras inlalliveis das moléstias dn:

lIluMiiiialisiiio, Tosses, Asthínti, llronchito,
Luitiijiigo, Aiiginii, Dôros nas Gostas, etc.

lCxIjiVm naw PhàrViiaclas e Drogarias o
legitimo emplíistro com o pasaaro

__P___C._0_KT_C_S__
gravado no piüpflii panno cio emplastro

& Imp. Co-
rüUMiium New YorkAmerican Clieniícal Mi3i

AMA SECCA
IPrccisn-se 

de uma com pratica
ç de cõr brinca, dc preferencia ai-
lema, para cuidar dc uma criança

1 rrcem-nascida. Na rua Andrade'.Pertence n. 34. Cattete. (445 S)

Rciircseiitiiiií. no Uio ile Jiineiro JULiO D'ALMEIDA

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIE.WA

Ál.ilGani-se buns tiua.rtos com lo-
do eruiíorlo. a famílias c cava-
lheiròs. Teleph. 3S04, Ccnlriii.

3964
¦^ÍXtEI__9flifÕ7BOfiWEIBTURfli -

MÍreotor, Dr. Os.valdo Bóávonturij
Cursos «So preiiai.itViriòs è cursos primário-; e.

iiílcrmctiiário
AULAS DIURNAS Ií NOGTURNAS

Cvrpo docente: Drs.: João Ribeiro. Gaslão Rtich. Jlcndes'Aguiar. Artliur Tlíiré c Álvaro Uspinhcira, ilo Pedro H; Prof.
litam llòrta, da li, Normal', Lírs.: Jqsc Mastraiiijioli e Oswaldo Uoá-

\ci-ítira, conhecidos nroícísorcs.
R. ASSEMBLÉA, 2-

Rio de J aueiro

1 Terra

(Juai1!

Quinta

m
Sexta

rSaMiado '

r Domingo

__J \D U.isU

BONETS pi

e por isso
sou o homem invejadcl

gordo e forte

I.OLA-SOEL
,E* o tônico mais ,pé¥efoBO qual

sa conhece, para combater, 
"ano-.

mias, fraquezas, neuraalhenias, lim-

phalismo, dundo um augmonlo do .

peso em 15 dias de om Uo.
Útil nas moléstias do ostomago

e a todas as- senhoras que ama-
mantam.

A venda cm todas as

PHARMACIAS E OlOBARIiS

BONEtS para sociedades de linhas
de tiro, voluntários do Esercito, corpo-

ações, estradas de ferro, bonds, etc,
}ov preços da tabrica—Na fabrica de
ohapeos de tecidos e bonets de Paulo
É;. Wigderowitz, rua S. Pedro n. 120,
sobrado. ¦•• -s«v; • ¦ ••""'¦" -• - -

GUMA STICKWST
Vende-se .lima pastida dessa

gomma,. cjiçgaiia pelo.'ultimo 
'ya.

por. Preço de oceasião. Iratá-se
tia rua da Quitanda n. 74, com
o sr. Campos. . . R 63'

ESPEC.ALIDADE EM LE-
0ÜE8 E ARTIGOS PARA

PRESENTES

Araújo Freitas k C,
' 

AGENTES GERAES "

KIO ÜE JANEIBÓ

/.oincia cosmos

AUTIGVEL
Vcrtdc-se um Branchi 'de 30

H í'.. com pouco uso, próprio
para .articular, ver- c tratar na
-ua Pedro Américo 7c. R 594

r.Iacliina tía escrever
Vende-sc uma machiha ''COX

TIXENTAL" cbinplctamcntc nov:
por 30o$òoo'; á rua da Quiianí
n. 17, sobrado. (M9S3

--_D___,

Galeria Artística Portngnflzal
176, rua Seto de Setembro, 176

I1IO DEJAKEXUO

Sfj;rif.-...OP capins pr- uaí*/
oura roxo, e jarapa

l;i-

Casa Pi

Alügam-sc duas na rira Palatina-.I Sfilto números -o c 41, limpas, bom | f^S
mqbiliadas c eom boas accommoda-1 raffl
Coes para familia. As chaves estão | ^|na rua Dr. Porciuncula ri. 29. c I "Si
na run Souza Franco ti. 57. eni Pe- j feií
iropolis; trala-_c na rua General
Canuira n.. 76. loja. Rio. f.l ?6ílj

I
tp.tcrias frucitt.-. rcsidóhcias. eu
JPaliricahí.: ___. r_vs.fii&v

ftés_lÍàdo tio sorteio dns clubs dosla Gulcria, de
aecordo com a extra cção da Luteria Federal

cm . do corrente

O NU-VIERO PR€M1ADO

Rio dc Janeiro, _ de novembro cie 1010.
d fiscal dò Governo O pru pri etário ||

franklin George Naylor M. A. C. F.rraira p
A Galeria Artística Pprtnffuezà com- |Hniunicii a«»s ««cios désens -cl.iibs que mu- lf|

dou ii Mia sede pura a rua iáol e Ue Se- M
tembro u. 170. S 158 M

lí^jS^:£:.i_^S__ai----_S_^

Vende-se uma 'grande fazenda,,
oerto da cidade,.servida poi-mar:: terra, tem exploração;1 trátá-se
i praça Tiradentes u. 62, 2°, 

'com
sr. Pereira. J 651,

{. IJop !1 -^ TOSSE MUITO ?

APILINA
;> O incdicamento mais éfüc/íz dr, liomccopatlna
fi: . .' tbtíirix as moléstias do .apfiaielho respiratório ]i_
f. iÍ»l.l.(JÓ oi VllUtO lt«. 1$ OO I

VENUE-SEliM TODAS AS PHAKMACIAS <l>
« Depósitos ¦ pündlpiies: Dl.OGAWA PAClIbCn. líl
1'. n. dos .Mídradns 43 a47 •;•. I.til)or:itorlalloinoeopatlii«o ALBI.KTO L0PI2S&C. <i>

M ill-UA--ENG15NH0 1)15 UF.NTUU 26 - UIO - J 5S9 §
.._^___!^_-.-r..-;_:-'__.i5^;_.:e^fc^ss^^

mm. %mmwm ows ¦ XTI V11¦ V*.<7f'Ê N°S5 *_?/ I
K__r_K-f-_# II . H* WJ JtÕLs _ra______M__i__i

H__>_*f__^_f

^j^__\_^à!jrii 
" - _Jy

inoveis ã pregações!
i" Fabrica'' Vèíg

Casa em S. Christovão
Aluga-se, a familia de ako tra-

tamento, a exeellente casa á rua
Bella de S. João n. 23, muito pro-
xima ao Campo; trata-se á rua
Vasco da Gama 166.

'¦• Comprem na Falinca' Veiga.-
A mais antiga;. ¦¦[A'?.<|ue; oflcrccc
naiorcs vanfaseus; Rua Senador
..lizebio =22, Avenida do Mangue.

!ÍLy7:___
k'mim nscüRí ter piiímtíiis

Planos com sortei». diários e direito a repetiçflo!
451 ».354 .n.HjtTlp Ses cm 16 anno. 111
O 111 1» cxtraordliiínif» kiicc«sso 110 systema do vou-

'Ias it t>r.\stii<«5i\ii com sorteio 1 ! 1
O maior (.iiini- aiiHjíO estnlielccime to no go.nuro.
Clubs (ie.joí.is, relógios, tcrníis uu casomlr» a pres-

tuçuos seinaiirtCi rto 2$">nü. puárdtiícüiiya com ciisfü»
o p iit» o <lo ouro, roupas branc is i> ra liomo -s, clia-

>óos «lc cnliei,ir>ilto todos <>s fynou Incliisivi"; o <le pruinin.i.
•a >vi-is, loiuiis, app -rclhos d ¦ metal quatro vczc-i pru-
eado pnra' tolllottc, maolilna cl«> nscrevcr Vlctor c
•luitus or.ti'0-i artitros Ue índispun-avol iitilidu-.lo.

Todos estes bUjeirto.- nchnm-so marcados em hossa casa por.¦recos còtiimuiis 0111 qutilqtier díiv.c.
llesuliado das nxtrncçves para todo

òs pi nus durante 
"a 

freniti.ia lindas
30 Ue Outubro séguiidn-Ielra 0*0 e rlO
31 i> tcira-reim 377 e 77

» Novembro qüaViíi?feira 0fi2 o G2
' » 11 qiiiritn-feira Feriado
¦> sexta-feira 2'.:0 e 00

4¦ » 11 sanbado íHil e (il
Hio de Janeiro, 4de novembro do l!«16

O fiscal tí.ri Güvornn dr. <\. ' essono
ü-a.o.jusa e Me8_o

Accnitrim-se agentes oqm cartii de
boa cmcUictri na Capital e nos Estados

RÜA BOENlÍOTES N. 154 - (Antiga rua do Hospicir)
relepliÃTOy rvfftitó ir>_-0 — tarta Patente 11. 7

lu ESTA
- ¦,-,-¦,, - 

r.. _-, 
¦.

Precisa-se,. de preferência fran-
:eza. qtie .tenÇa ,:.j)crfcito coniie.
.cimento de JBmí{cc,ô%s de blusas,
para tomar a-flirteção dc uma ot-
ficina. ReÉpos.ii Sá A. Castro,7'.na•edacção de.-tc "jornal, indicando
Mide pode ser prCiC.irtirla. R 623

_"^ ,
Prata, brilhantes, Scàittelas <Io

ilpnte de Soccorro,J couiprani-sie
e pagá-se lem, na rua Sete de
Çetciiibro 11. iu, Joillíeria Dia-
mar.iina. ¦ | jrrSo J

Elixir de Pepsina
Co__iposío

(Camomilla. Rhuibarbo, Calumba
c Pepsina) Fôríniila de Brito
Approvado c premiado com me-

dallia d? ouro. Efíicaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspésiás, vo-
mitos, eólicas do figado e inles-
linaes, inappctenciris dores de ca-
beija e vertigens. Vidro 2?i)no.

l_tei.o_t_._os: Drog.:_Y\.s .Pacheco;
rua dus Andradas, 43; Carvalho.
1" de Março, 10; Sete dc Settm

Participa a V. Ex. que
iá chegou o precioso OLEO
BE t-AMELIA, para o ca-
bello, assim cnmo grande

variado sorlimento de
LEQUES e outros artigos
de s-uaespecialidade.

Broiizi«s, inoveis dc bam-
bú,cor.tinrise trarisparen-
tes,porcelanas,xarão,brin-
quedos e todos os produ-
ctos -da industria japo-
neza.

A. CE SCU2A CAR11H0
Telephone C. 5511

RIO

16$000
vernizada,
moda.

16$000
magia, .com
lado.

18$ e 20$, borzeguins
casimira ia pellica ca-
artigo, finos _ da

e 18$ — Sapatos dt
pcHica enveruuada -e
3.3 íivclinlias ttv

mooo

9$000

8$500

e _o?ooo —- Chies ssíf 1
patos de rpoli.ca ejiver-

nuada com uma fivelinlia no pci-to do pé c salto Luiz XV.

io$ ,e u$ Sapatos de
velludo, com tiras no ¦

peítq do .pé ou pulseira, artigo
moderno, eustoin nas outraa ctt-
sas 15$ e i6$ooo.

io$ooo « i2$ooo, sapa,
ios de ruraiiz, .para se«

nhoras, artigo moderno, entrada
baixa ou comi liras 110 pci.lo do j>é
saltos de couro ou alito.

5$000
altos,
para

e ti — Sapatos do lonl
branca, saltos baixos oi<

com tiras no peito <lo pé,
6CiiUoír_is. "'"\

15$. 18$000 Borzeguins en/
veruizados, ca-

nos de fantasia, artigo fino e mo-
derno para homens. ..;

Borzeguiiis de bezerro,
preto, Uritigo forte, pro-'

prio para collegio, d« 27 a 33.
e 25.00 -r- Chinelloi.
de btzerrmlio. belboti-

na ou amareillos, a ponto, niuit*
íor-tes.

6$000
prio para

2$000

O flftfl sapaitos com saltos bran¦***"" «o», amarellos ou enver-
nizatlos, de 17 a 27.

ÁI-PEKCAT..S
Do 17*27 3$500" 28 a 3». .... . llttOüfl" 33 a 40. .... . StjiSOO
Pura o interior, mais 1$ o iiui

Ultimas novidades cm sapatos
pa.rn seiihoras.

Xarope Faltoralie Deses-
sartz 1 ftleairão da

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspcctoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional dc
iopS. Este maravilhoso peitoralcura radicalmente bronchites, ca-
tarphos chronicos, coqueluche, as-
thma, tossc_.üsica pulmonar, dórca,
de peito, p_bílnionia3-,-'vtoss»• íícrvc- •
sas, conslipacões, rouquidão, .-ruffo-
cações, doenças dc garganta, !.-.-
rynge, deflitxo asthinatico. etc.
Vidro, i?5oo. — Depósitos: Dro.
grarias Pacheco, rua dns Andradas
n. 4S; Carvalho, á rua Primeiro/!
de Março, 10 e 31; á rua Sete di!
Setembro, 81 c 90. c á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Phariiia-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
cies Lobo 11. 22g, telephone 1..100,
Villa.

FERIDAS!
blceras, chagas, cezemas, friei-

ras etc., "Ungucnto Santo Brazi-
liense". Rua -Marechal Floriano
n. 173. A. Gcsteira Pimentel.

C7C8J'

PENSÃO GANA6Af.R0
Casa de primeira ordem para fa-

milias c cavallieiros, cm vista da
grande reforma porque acaba dc
passar é unia das .primeiras desta
cidade;, tm' acecio' e x;m moriili-
dade e em. tratamento, R. General
Canabarro, 271, T. 1212 Villa.'";-.. ... (J 97

—_ . jyi
CASA SEGDBA

Fabrica de malas o moveis de
Vimè. TAPETES, OLEADOS

para cima e debaixo da meza,
para forrnr salas, prate-

loiras, eto.
JOGOS E SI'ORTS

de todas as qur.li.iados.
iiètnãii'á-sn a ciuom pedir o ca>

laloirn do 1916,
Seguríi,'Campos & G.

Ruâ 7 de Setembro n. 84
RIO DE JANEIRO

TERRENO
Vende-sc um, cm Santa Tlicre.

za,. á rua Monte Alegre, entre os
números 387 « 389, quasi todo
plano c nivelado, com 11 metro., e
meio de frente por 40 approxinin-
damente de fundos, por preço mo-
dico. Trata-se á rua Carioca, 31,sob., sala da frente, ás terças,
quintas c sabbados, das 3 ás 5 ho-
-ras. (712 J)

GOettTEj
On a besòin d'une gouvernante

agée de 2S-30 ans, pour la maison
d'un uionsieiir veuf. S'adrcs5er á
Wüly. Caixa postal 11. 542. (K S6r>

ARMAZÉM
: Aluga-se o da rua S. Francisco

Xavier n. 404, esquina da T. Der-
by Club, acabado de construir.

(J 9-8

ni._30 llâllâ ©_ -
CASA FUNDADA EM 1S7S

Únicos <lepi>sitai^ios «lo cimento ing-lcz"WllITi'" e BROTIIICKS»,
tinta liysícnica OLSINA, W.Vi-tVOLi

TR1PLI. para matax- o carrapato do g-nrlo
TELHMIOXR 274 - Rua do Bosssrio 55, 53

OURO
Prata, brilhantes, cautelas dt

Monte de Soccorro, compram-se e
pagam-se 'bem, na praça Tiraden-
tes. 64, Casa Garcia..

MICROSCÓPIO 1
Vende-se um do afamado autoi-;

Rciclicrt, grande formato, com
exccllentcs combinações dc lente?,
absolutamente novo (nunca foi
usado) .por preço razoável. Ver a
tratar á rua da Carioca, 3.1, sob.,
sala da frente, ás terças, quintas s
sabbados, das 3 ás 5 horas.

ÍJ 713.

NOVIDABES MÜSICAES
"Acariciadora",

" üominatir.-;
"Eterno Amor

'''B.li;e..i'c..iey

I. Cruz,
Valsa. .

Pizindin,
Tango .

F. Freitas.
Valsa. .

Candinho,
Rag-timc

Pestana, ' Olhos de vele
Indo", Scliottisch. . . .
A venda na Casa Carlos \V_hr_.Rua da Carioca, 47, (J-944

i$3oó

i?5oo

i$5oo

i$300

1S000

Bi So Assõmblêa,bro ns
Fabrica: Pharmacia Sanros Silva,
rua Dr. Aristides Lobo n. 229.
TcVériliorie n. i.joo, Villa.

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos methõdos dc tratamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
n-.cllior indicação. Cons. Das S ás
11 da manhã. Rua Uruguayana,43.

f 13 t..!!o

eis a P_.gr
Por qne v. cx. não visita a

Casa Sion, na* rua -do Cáttçle, 7,
que entrega 05 moveis na Ia cn-
tradr. de 20 "j" c oí seus preços
são baratissimos. Cattetc; 7. tele.
plíone 3790 Central. (S 2041

no
Para açòügüés. cervejarias, bólequins, arinazens,

etc.
Rua Vasco da Gama 1561i

Compra-se um »"n5 arrabaldes
d;sta capital, fine tenha iigua, nas-
cente ou corrente. Propostas ein
carta fechada dando preço c dc-
nü-is informações; dirigidíís a Bâl-

rua do Mercado, 37, loja.• O -S--.1

A PB
Ajudante ds guarda-livros, peri-

to, oífercce-S'.' para auxiliar escri-
pia, contabilidade, correspondência
em pòrtugiiei ou francei, etc,
d.iir.10 optimas referencias. Curtas
u M. S. A,.-XL-=:a folha.

{411 R).

O m iií? lioáeroso iiiciHciunpiito empregado
nas Bronoliritos, T isses rebeldes. Coqueluc-ie,
Astlimu, licmoptyscs, Fraquoza pulmonar, c o

Í!_£_£-__S__-
3ÓÍÚ0Õ0 nitsriíisada par.i iinastlipsià local om

pof[tion_ cinifgia o cirurgia
dentaria

 í.«* T-irç^í?-
. v.cU ''__——

•—" ro a iio"'j.i3ivo -Vio c m-
tom cocaína nem seus derivado*. .— A'

1ü
I Eíl _,,vu«iü ' .-

J~~^ Éíf.ltn
1 SGgtl-

¦7-, -i • •• T,J6" .1 !Gh vouda nas casas : Ilermany, Cirio, Moreno, üorlldo _ C, MBhiir de Mâstruçof^^mms^Mm^
Vcude-se ein todas as pluiruiaeias e tlrq_.ariíts
_c-__I_.F,I^__300 OiE _L/_3Z\.10é__.

Plianuíicia S. J. Baplisfcã — B. General Polydoro, 2
Depo.itarios-Rodolpho Hnss & C. r. 7 dc SctcmbfoTl.

(Casa Hurbel)

mm. ORIENTAL
LARGO DO MACHADO, 27 TE-

LEPKüNE 53 CENTRAI,
Acccitam-se carros em estadia,

vendèrse materiaes pelos mc=mr,i
preços da D.-aca. s-3J J-

1001000
Cem mil réis <íc gratificação .*.

oueni entregar uma caixinha dt
jóias perdida n.j trajectp da maTrei Caneca á rua Comes (_rnei-
ro, bonde linha Chile; dirijif.se £
rua S. teopoirlo 6;. (J 9:9

Gio de estimação
nesnpparc-ccu 11111 da Avenida -

Mini de Sá 8y, dc quatro niczcs,
todo branco, com uma malha cir-
cu'ar na cara c de pi-llo curto, comUma -colcira tlc nickcl. Qncin o cn-
conrrou será bem gratificado, se
o entregar na rua acima.

(4S7 J)

Cadeiras para cinemas
De aecordo com todas as regras

que estabelece o Decreto recente-
menti- assignado pilo exmo. sr.dr. prefeito, Artigo solido, ele-
gnnle e mais barato que o na-
cional.
E. II. STAWORD MFG. CO..

CHICAGO. U. S. A.
Representante nn Brasil

V. MOURA
Rua do lio=ari'o n. 170 — Caixa

Pcstal n. 1.6S3. (RS02)

GPT.IT EGOOIO
Traspássa-se uma «loja ''2 ca%

çadíis bem afreguezada. bem como
o contrato de arrendamento dá
nicsniã, pi-'o tenifo dc 6 annos,
scmln o aluguel bàrátissinfe ei no
im-lhor ponto dn estação do Mcycr*'
trata-sc na CASA CARNEIRO, i
run i-et-j dc Setembro n. 71..

____! (R 8.--I ¦

^ Cabello corrido ?
. -u" cabello crespo tórna-se corrido
com a afaíuada Brilhantina "Frga-
ro", Frasco 1S500, pelo Correio
C$500. Depositário, ;,í. rua Rodri-:
go Silva .i(i entre Assèínbüa e 7)de Setembro. Telephone 102?
Central.

^|H;
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COBBEIO BA MANHÃ — Doada** 8 ft Novembro fo 1918
mmmwÊÊsmwsmmmmmwmamsmms*Bm

| O^EON
a-" " n Clnem^: ^MwBra»Héln

HOJEILTIM tiA -
'¦:.'. Aüàánhà já este>,-"• 0n»rama naò estará, ina tela,'£

cedendo lugar a um outro ainda mais bello —.
Aproveitem, pois, os quê ainda nSo o viram.
^ww«tn»»tiii«lif»mimnimilllin

MATINE'E INFANTIL
<>
i

AsseosOesda matinée cie hoje sSo
I dedicadas ás crianças « dellM consta,
' além do prosramm» de soiree, FILMS
: E** OI RIDO* PARA FAZER RIRA
! FET1ZADA.
;ÍTm""imr",llI,",""111"!"""1"

Os submersiveis Brasileiros
Exclusividade para o ODEON, d» COMPANHIA

CINEMATOGRAPHICA BRASILEIRA

Trabalho completo, inédito o de grande
nitidez

Completam o programma
1 A Mulher dos Sonhos S1,oromano6d9

De Pés e Mãos «Um fllm original
-Fina jóia de arte que vae encantar todos pela sua feitura .

. _. "exquise".

Amanhã - Amanhã
Um romance do fortes "emoções e de assumpto

palpitante -,.¦¦-¦

Onde estão
meus filhos ?

Grande drama éxtrahido do rcniance psychologico
de LUÍS WRBBR,

a feliz q lnstiràdo actor da -Verdade Mia

IÍTPÁfHÊ3?fc Espero ¦ M ¦ IIM tavel
—O Cinema daa enchentes—

*
B.ÍÜ! V TF — Ultimo dta da obra «em

? C Uma grande e bella actriz:
jf Virgínia Pearson

V. |> !,al ¦JFraBramfflff^

^fe^S^H Kj^^MM ¦pí'¦'•- ' ¦''

?' *m r'rí''r^ 1^^®"^^^^^/^?^^'*,^
^.''."-^'l^B U^''^'''-^illl Hil^'^

! '^-^'^NSgMJMpB 
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^èéteo CABLOS[GÒME$¦nttno.nuaMsss:Erapresa-Telxeira Marques
A. Gorjào.

Tres snrprehendentes espectacnlos" 
Matinée Aa2Í|2

a — besbôeb — a
As 7 3|4 e 9 3H da noife

FORMIDÁVEL E ESTBONDOSISSIMO EXITO
A popnlariwlma revista em dois actos e«ito quadros, de Luiz

i d'Aquino,, P.-reira Coelho e Alberto Barbos», musica
de Ttiomuz Del-Negro e Alves Coelho

O. papel de "17" por
CáJtLOB LEAL

«ThMophilo Calculado'¦ «Soldado de lanços»,
>.'e Multo obrigado* por
Henrique Al^es

•MHrqapza I)e*podi(la» por
MEDINA DE SOUZA

0 «Arco de Santo André por
JAYME SILVâ

O papel de 31' por

João Silva
Os papeis dó cFránceza»,

«Sandália» o «Apache»
por

HM BARON
Os «Guines», «Semente

de Amor», «Fado Camaro-
te» e «Systematica»,

papeis desempenhados por
ELISA SANTOS

I ONE PAL AIS I
Ultimo dia deste projramma «

Duas Incontestáveis celebridades mundiaes I j g
Duas Bguras theatraes laureadas pelo nosso "ty

publico 1
a 3- fllm di Serie Trmmphal dq_^CINE PAI AIS

Espectaculo dedicado ás damas cariocas»

Alem da vida...
Alem da morte... %

Romance de violenta paixSo amorosa; ! j
6 actos. Areado da Pasquali-Film IV

' '•'¦" '¦'.¦".'",'''"'ítfb:4''i'H H

|.,*P ^m^^H^^V é*m&w\)\\w .^mm\\. t\\\\\\\ SM\\\\\\\\\\m\m*\\m\m\m\m\\ml[ *i JaU^^^rjk. ^^A^^Sr ^Sm
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I no desempenho de

HYPOCWSIA

vr TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Scenarios deslumbranilssimos — 2 estont-«antes apotheosos
r. Vivamos alliados!—O Estorii Futuro
Amanhã — Dois interessantíssimos espectacnlos
Supresas |j Surpresàsl »u spresas!

O 17 Carlos Iienl 1C9
-¦¦3^ Jofto Hil-va. .. O 31

BSWW

Drama deprofun o realismo, analyse e
exposição dos feitos dn alta sociedade —
Uma lição-Lm correctivò-Um exemplo
—6 actos da

ggx Film Corporation
No 3- acto 20 modelou graclotos pasnélam

ostentando ricas tollettes do ultimo fl«urlno
¦um «iiitigazlnn dó nina grnmle cowturelra.

AVISO — M itlnée de eleg mnla e arie -r Atten^.
dando a muitos pedidos será exhlbida em matinde a
ultima creucâo da celebre Mlle. Robine CHOQUE
mor'1'al.; ;•-. ¦ ., . .,

Para nossos nmigutnhos o fllm extra «omico
CUIDADO COM OS Li OES.

HEATRE-
E VITALEGrande Companhia Italiana de Operetas E>TO

CYCLQ THeÁTR^L BRASILEIRO
-WST 0 mair suecoáso tbèairal dá actualidade

Mat néo ás 21|2 ¦ .íoi grandiosos e as 8 3:4

CHÂMPAGNJLCLUB
Incoinparavel desempenho de Bertlni, Pina Glona e Ciprandi.

>. '-.!' "SíenaHnscadereços completamente novos para esla peça. Luxuosa e des
lumbranle montagem ,— Regente da orchestra E. Magavoro — Bilhetes á venda
na bilheteria do theatro,- B957

Onde eslSo meus filhos ? — Um romance,
aliás bem feito e bem urdido, còm um enredo que
VHedespertor emoção r-Sèú theina há muito;, que
preoecupa a sociedade — Pôde ú mnlher evitar
a maternidade V Luís Weber, nèsté romance;de

iBOPnás admiráveis, mostra-nos-, a sociedade qXie
3. recorro ás FAISEUSES D'ANGES. e medicos espe-

cialistns.JBommettendo umi crime que, quasi sempre,
vem redundar sobre ella própria. -'. T
A PCMir do assunipto, este fllm ó do moralidade
absol"(a quanto A decência o' quanto no themn.

>vnvfyvvvyvvvvvvf??fyffyffy» rffffffffyvTTfiír
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PATHESuppressâo ,
da Espera

SEGUNDA-FEIRA -^ k M*w
POXrFILM-CORPORA^lOM

Amplo -- Arejado --
confortável

!~ SEGUNDA-FEIRA—*— PATHÉ FRÉRES

IUAS CELEBRIDADES!
f

CINEMA IDEAL
H0J£ - TJlt,liaa.o âia. - HOJE
Espectacnlos Clue-Theatracs de forte Intensidade

0 mais colossal suecesso da cinematographia policial I
Aprnsenuição sulenno do esperado e sensacional

drama policial americano da nova serie :<GALL0 DE
OURO» edição Pathó Frfcres:

GUERRA AO JOGO
O MOVIMENTADOS ACTOS 6

Suecesso ogual aos "Segredos da Radiotelegraphia" e
aos "Mysterifls do New York"
¦¦¦'¦ ¦——————^—M ¦¦ . ¦!¦¦»

No mesmo programma—a predominadora fabrica
americana l<'ox-Filin Corporation nprtíscnta o inten-
sissimo drama dc aventuras e amor ardente

Paixão Dominante
B vigorosas parte.

Arte, enscenaçúo, emotividades, lances dramáticos
c penetrante assumpto I...

Como extra na matinée :
O empolgante drama da seleeta fabrica

DLUXO
O ROUBO DE UM TESTAMENTO
mtg&Sp»-- Amanhã — A acclamuda Deusa da Belleza
IP^ Mlle. liOBINNE no grande c luxuoso dra-
ma social'

Choque Mortal
fllm grandioso de Pathó Frúres em'5 partes. Mais o
miígistral e myslcrioso drama dü prnvectá fabrica
DJ.UXO — O rhantiisma do Cuslello—0 partes.

Quinta-feira—0 formidável drama artística fabri-
ca <i FOX FIIjM », interpretado peln formosíssima
netriz VIRGÍNIA PEARSON — HYP0CR1SIA — 0
longos e luxuosos actos. M 1000

fffJJÉM \Wr*\l. mnndinl ' ;:.A-fulUüUl

Dois films admirawei»!

MM "Imm MML:* iam^"
|h^H Bi'. ¦ .jjflH

mwmu

Passeio ao Pão de Assucar
Attralienti-, deslumbrante c

reconfortanto passeio — O
mais empolgante panorama!
Reducção de preços

Aos domingos, das 7 boras da
manhã á 1 da tarde, o preço da
passagem ao alto do PSo de As-
sucar será de 2$ooo, ida e volta,

e depois desta hora regularão os«roços em vigor.-

AVISO AO PUBLIGO
Qs^rros aercos fnnecionam

com {«freqüência diariamente;
desde As 7 horas da manhã.

A's segundas, quartas c sextas-feiras . o ultimo carro sobe daPraia.-Vermelha para o Pão deAssucar. ás 6 horas da tarde, e ásterças, quintas, sabbados e domin-
gos, ás 10 horas da noite. Sé chover,funccionarão somente até ás 6 ho.ras da tarde.

TELEPHONE, SUL, 768

Im wt*''*^è\ B\
Imm ¦¦ '^Ifli mm\
IM m\m\mW ,dlfl Bi
n m ¦l.><^7h HlII wr'm 11

VÊM ^L\^mmMW^S^ÍLm% I

Ineoiitestavelmente este e o melhor
. iirogramma dn semana:

cr- HOJE HATINE'£ INFANTIL
Alem do programma do dia, 3.films cômicos

dedicados aos nossos aminuinhos.
A'S CREANÇAS ISNTRAOA GRÁTIS

S~ ao assistir â novaerea-
çfto da fulgurante

Venus sluva

HELENA HAKOW il|
jrfmms. WWW j!

1

WILUIAM tí|AXt>.tJ.>*
FOX — expõe

LUTAS PE AMOR
Soenas.magostosas. o empolgantas da rodo vlila do

mar. realismo e nde Idade no a-"sninpto, Herfeiçüp no con-
juneto - Theintt i HliliCÜLES protege Cupido e ó vencido
por Venus — 5 actos -- .

Hsta. exposição és suíficiente, parnjustlflcar o "voxpopuli'

MAUIE LOUI»K DEBVAL
PATHE' —apresenta

As duas fidalgas
Ua".a interpretação dupla maravilhosa

Uma cooperação digna de menjâo
(lei "

ESCOFF1ER, violento na ac.lo. elegante no porto.
KEMM. o bandido roodernu, o cynico intelligente
LEA P1U0N — de li Comedie Françalse — 4 actos

^tW*^ w —-^-.—w mm, _

Espootaoulos olnomatographloos, somente no PATHE
—buinta-reirn 

: Napierkowska^da Opera-Comica de Paris) o Reappareco : Miss Elaine (Peail Whlte) - A famosa
heroina dos Mystorios de Nova-Vork nas Aventuras El»lne -1 Serie - Trágica Ascensão-
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Frontao Nictherov
Ho/s- Domingo 5 - Hoje

doll2diaás 8 dãnolto
Sport de pelota: com
entradas premiadas

para o concurso,

Resultado do
concurso

ás 7 horas da noile
Dias úteis às 9 lioras

Domingos, dias fo-rlados e santifleados,
funcçSo ao meio dia
BONDE PONTA D'ARE1A
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0 publico justifl-
cará «s palavrascom que a apre-
¦ intou um cine-
ma da Avenida,
quando exaltou

• "a bella ae-
rela de olhos

verdes"
numa das suas
interpretações.

iji AO

CWEPALAIS

amanhã
caberá a glo-

ria dc pôr sob os
olhos do publico
a mesma grande
o encantadora ar-
tista, incarnando

in iniM
Empolgante cinedrama extraído do romance po-

laço de Ivan Sobioff"EVA IKTIMIO-A."
Cinco actos —. Ambrosio Film— Sórie Extra

Zãr- QUINTA-FEIRA, 9
Quanto pode o coração de uma

mulher
Um fllm de um poder de emoção

raras vezes attinirido

SiaíffiaffiffiaafiaiSfiBíiRfiifi^

transmissãoCORRBA STANLET
Mais resistente o mais barata que qualquer correia de couro

ou do balüta
S^nppialidade para Engenhos Centraes, Serrarias, Fabricas de Tecidos, Moinhos de
iSSnSiliSdeLavÒÜra e Officinas de .Mecânica em geral.Tr.no, 1 unq.çoes. Aiacinnas Mm 

„s fle corf8 a fle couro on j,a|ataPecam a tabeliã de preços. _ m
FABRICADA POR

I lhe Sandeman Stiiíotl Belting Company, Iti. ii
I1 

Fa" icasem Dunüee e St.inley-EscLu Fornecedores do Governo de s.M. Br|tannioao outros
AfceiiteM e representantes no Brasil ,

PEREIRA ARAUJO St C.
CISABOBLIDO 3MC03STIZ

¦Escriptorio o a"rmazen>: RU* fl£ S. PEDR»; «^ # Caixj^stal 262

DFHiSITü • RUA CAMERINO, 101 Iii7 - RIU DE JANEIRO §
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CINEMA AVENIDA
" ultimo dia do grandioso

íxiBaaiiL

m
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sa
THEATRO REPUBLICA EMPRESA.

Oliveira & O.
GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS

CARAMBA-SCOGNAMIGLIO
Director artislico: Cav. Enrico Valle

Matinée ás 2 1x2 horas
AMBOR _

l*** /êxitos ttesta^
MASCARA/ -"»-«¦

/

A's 8 3X4 da noite

ADDIO
CIOVINEZZAA
de Paris, a mais no laveiAmanhã — 5- recita de assignalura, O Garoto

cruaçàu de Stefl Csillapr.
A seguir'. PKItNCKZA DOS DOLLARS."Brevemente — As novíssimas operétás : O Rei da Reclame c Duque

Casimiro.  --...
Boje : Bilhetes á venda até ao meio-dia no «Jurnal do Brasil», e depois dessa

hora no theatro.
1—gyüttg^.s-... -«^w——

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandr» Azevedo - Toarnèo

Cremilda de Oliveira 

HÕJÉ"Domingo 5^de Novembro-- HOJE
Matínée-As 2 lioras—Matinée

iiôcita em benetioio da Culsa Bonelicente Dr. Fablo Luz, do
8' districto

H0JE - tJltI1"° A'» do grandioso programma artístico - HOJE
com o incomparavel trabalho da D Luxo, posado pelos mais celebres artisias

americanos

0 PBANTASMA DO CAST
ou a CASA ASSOMBRADA

Uma obra rarnmonte qiie npporeee cumo to.lan a» oondiçôe» pnra trinmpharGrandiosa matinée infanilcom films especiaes dedicados aos amiguinhos do Avenida

XXÍNÜA FUNCCIONARIA
Brilhante intermédio pólos rtrtisfas CREMILDA UE OLIVEI

RA, PKRREIRA DK SOUZA, BRAZILIA e VIRGÍNIA
LÁZARO e PINHEIRO. Um orpheon de DO creanças
alumnas das escolas.

A«s 7 3\4- e 9 3i4-
A eomcclia om 3 actos

A Linfla Fimccionaria
Proupfmsia Cremiiiln de Oliveira

Terça-feira, 7—A notável peça siMONE.de Heniy llrieux, protago-nista Cremilda do Oliveira.  M ícéfc

A Divisão Nava
Portugueza

Assumpto palpitante e de grande interesse - Evoluçõesda grande esquadra luzitana: lançamento de toroedosimmersõesdo Espadarte etc.
Quinta-feira 9-0 Escravo de Lucifer - Concepção artística da D'LuxoSegnnda-!eiral3--A Mulher Audaciosa - ein 15 series Omaior assombro.

Qninta-ieira 16 - Um film nacional I - Entre a arte e o amor Dnqne e Gabv em scena!" Uma victoria para o ^VVEIVIJDA. 
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VüJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5.a PAGINA

.N. i.^rJ^""'^^^-'" - *

H


