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A DEMOLIÇÃO
DQ REGIMEN

iQuc fim levou a reforma constítu-
cional do sr. (Leopoldo de Bulhões?
E' pergunta repetida nas rodas poli-
ttcas, sem que ninguém lhe dê re-
sposta satisfatória. A gestação j-
dura muito, já está ç_r detriais pro-
longada, o que faz crer se tenha o

plano <lo. senad,or goyano desfeito
antes dc vir a termo. Diz-ise mesmo
que íoi o presidente Wencesláo Braz
quem lhe applicou o abortivo. Acha
Ijôa a reforma, .mas iriopportuna
Para cllc, como para os demais pali-
.litros da 'Republica, a opportunida-
de para corrigir os erros da Consti-
tuição c prcctiiihcir-lho as lacunas
sú pata as calendas gregas. O prc-
sidente sttppõç que a 'discussão da
refonrta lhe trará maçadas, e nada
menos desejável para quem se habi-
ttioti á úi\;i tranquilla e remansoia
dc Itajubá -do que novidades que pa-
roçam capazes 'de dar cuidados e de
suscitar incommodos. S. ex. quer
it.cotnm<M:lair-sc o menos possível, e
isto dc revisão coristitutíiotral pódc
trazer-lho enxaquecas. (Entretanto;
mão lia Constituição que tenha
providenciado sobre a sua refor-
ma de modo que offcreça inaío-
ris facilidades c menos ensejo para
surpresas c pcrttirfeçGes, que são
sempre o fantasma que aterra os
tiltra-cohscrvadores quando se fala
cm revfeão constitucional. Não se
faz precisa nenhuma Constituinte,
cm que se possam agitar todos os
problemas da politica e até o da mu-
dança radical do regimen. Pela
mossa Constituição, a reforma consti-
tiicipnal segue o mesmo processo <la,s
leis ordinárias, apenas com mais for-
malidadcs. Exige-se um maior nu-
mero .dc votos, tanto .para a sua
iniciativa, uma quarta parte dos
membros dc qttalqucí <h.s câmaras
do Congresso Nacional, como para a
ítta approvação, dois terças de votos
cm cada câmara em duas sessões le-
grslativas animaes. .

Mias para que .reforma da «Consti-
Ittição, quando a Constituição vtgen-
tc não impede que o presidente da
Republica governe.a seu alvedrio,
como bem entende c como bem
quer? A nossa,Republica é federati-
va, e governo federativo quer dlizer
governo das ©stados, pêlos Estados,
completa autonomia,;..-rio, que lhes
pertence, no que é de seu .peculiar in-
teressé. São elles que elegem suas
nicas autoridades; i o seu eleitorado
t|tto lhes nomeia presidentes ou go-
vernadores. Pelo regimen, "nádá tem
a União com isto. No .entanto, o sr.
WcncesKo fira;, tem feito todos 03
governadores dos Estados pequenos,
cujas siiccessões sc têm verificado
na sua presidência, e nos cnitros Es-
tados nenhum .se fez contra a sua von-
tade. Só não vingou a sua nomea-
ção para o Espirito Santo, porque a
politica «limeira sc levantou como
valor mais alto para oppõr-se á sua
resolução. Para o Amazonas, foi do
Cattetc a indicação, No Piauhy, não
teria o sr. Miguel Rosas perdido a
partida, sc os seus opposicionistas
r.ão tivessem contado com o apoio
franco, sem rebuços, ostentoso, do
governo federal. Se o sr. Euripedes
i'e Aguiar está no palácio dc Therc-
zina, deve-o ao sr. Wencesláo, e ao
Suprcmq Tribunal Federal. Entrou
este na lttta com um habeas-corpus
dedísivo, com o qual recentes re-
grcncradqr.es do regimen querem
encerre o Tribunal a sua acção poli-
tica usurpadora e prepotente. Agora,
no Pária, o sr. Enéas Martins rentm-
ciou a reeleição, depois do voto una-
nitws da convenção do seu partido
pela sua candidatura, dcante de repe-
ti.las ultimações que recebeu do Rio
«le Janeiro, c da ameaça d,c auxilio
da força .federal a qualquer movi-
mento contrario á sua pretenção. Foi
a perspectiva dc unia nova salvação
que 'fez recuar o sr. Enéas. E tal é a
preponderância do governo federal
ra eldição 'tlc um governador dc Es-
tario, é tal a convicção dc que o prc-
ítdcnte da República é irresistível e
invencível quando sc atreve a lutar
com elle o governo estadjial, que, sc
o sr. Enéas persistisse, teria contra
si a maioria da representação fc-
deral, que bem sabe, pela expericu-
oii do regimen, para que lado pende
cm taes casos a victoria.

Nas Alagoas, resusditado mn caso
'H'.c f?!ava morto e bem morto, o Es-
tado governado ha quasi dois annos
<.'irreetis'sim'ametitc, como rccouhc-
ciam os próprios adversários «do go-
vernador, ,. presidente da Republica
inspirou c obrigou uma solução qua
itimullou, não o regimen federativo,
mas o regimen .representativo, o rc-
Cinueti democrático na sua base, com
a qual nem sequer se salvaram as
apparcncias, e, ao contrario, sc
ostentaram despreso e achincalhe
pilo voto popular. Ficou -accordada
atjtii, no 'Kio dc Janeiro, por alguns
próceres da politica federal e repre-
üentantes da politica estadual, tendo
a sua frente, diga-se a verdade, o
presideii.o da Republica, que, pódc
dizer-se, foi o advogado que minutou
ra respectiva escriptura", a partilha
ilos cargos cleefivos entre os dois
partidos que disputavam a posse do
itstado: tantos deputados para os dc-
miucralas, tantos para os conservado-
Tes, tantos senadores para uns e tan-
los para outros. Partilharam tam-
Bem as meias eleitoraes, para que
«m partido não lograsse o outro ao
lavrar as actas; repartiram os loga-
fes nas câmaras mnnicipaes, e inveh-
íram-se, para supprir a falta destas
piqtranto não k fizesse o simulacro

de -eleição, juntas governativas pára
os municípios, nomeadas pelo gover-
nador, que debalde procurará na
Constituição c leis do -Estado artigo
ou paragrapho que ihe confira sente-
lhante attribuição. Escamotearam o
prvo alagoano, e 'foram, à sua revê-
lia, cortando e distribuindo, como já
se disse com anilha propriedade, o
bolo das .posições políticas. Esse epi-
sódio da vida politica republicana é
digno de figurar no almanaque do
riso e da galhofa. Ainda não sc pra-
tieciu, em cinco lustros de Republica,
nada de tão demonstrativo, do ne-
nhttm caso que merecem aos politicos
republicanos a própria compostura e a
decência do regimen que lhes cumpre,
antes de tudo, respeitar. E são ou-
tios que estão a demolir o regimen!
São elles que dia a dia afundam a
Republica na desmoralização e no
descrédito. «São elles que a estão en-
terrando. Pcorcs inimigos não tem
a .Republica.

Gil VIDAL

Tópicas fi Noticias
O .TEMPO

Soiwbrio e britido tíe mn forte vento,
amanhe etn o ilia i!e hontem, i|ite tc^c for-
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maxinui, 2(ju7,
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nio de Mello Franco opinava na com-
missão de 'Legislação e Justiça da Ca-
mara pela legitimidade da Assembléa
contra a qual sc insurgia o general
Thaumaturgo.

De sorte que s, ex. não encontrou
coisa alguma em que se apoiar, e aca-
bou liquidado para todos os effeitos nos
seus propósitos de governar o Ama-
zonas.

Não podia o sr. Thaumaturgo evitar
tudo isso ? Não & o general um da-
quelles officiaes que, na campanha ci-
vilista, aconselhava aos seus collegas
que não se envolvessem na politica '
O certo é que, quando, depois daquella
campanha, a politica o tentou, o general
pretendeu forçar-lhe; as portas de um
modo verdadeiramente violento.

Custou-Mie caro a experiência, e por
isso, não ha como negar a evidencia de
que esse contratempo de muito lhe ser.
viu. Para um general illustre cçmo í
o sr. Thaumaturgo não ha melhor oc-
cupação do que tratar de negócios mili-
tares.

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

Acompanhando o presidente da Repu-
blica,' o ministro da Marinha irá hoje
no Campo dos Affonsos, assistir is ma-
nobras militares.

BLUSAS de SEDA. LINHO e NANZOUK
IIKLUSSIMA COLLRCÇAO.

Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.
¦ « m o m

Ab sen collega das Relações Exterio-
res, o ministro da Marnh.i solicitou,
ein officio.quc seja interprete, junto ao
governo dos Estados Unidos da Ame-
rica do Norte, do reconhecimento que
lhe deve este Ministério, pelo generoso
acolhimento dispensado aos officiaes
brasileiros, durante dois annos de pro.
ficua aprendizagem a bordo dos navios
da esquadra americana.
fUNHOS - «llarinhos — Especialidade
- Cprí Manchester — Gonçalves Dias 5.

Caixa matriz  ia 5I33 e 123I1Ò
Café — 9$400 o 9$500, por arroba, pelo
Libraa — 20Ç450.
Letras do Thesouro — Ao rebate de 5

por cento.

HOJE
Na i" Pagadoria do Thesouro Nacional,

pagam-se as seguintes fulhaa: Corpo Di-
plomalico, Faculdade de Medicina, Escola
Poiyteclinix.a, Inspcctoria de Obras Con-
tra as Secca*, Conselho Superior do En-
sino Intcrnalo e Extcrnoto Pedro II c
Saude 1'uMica, 4" parto e Avulsa da
Agricultura, e Aposentados do Exterior e
Agricultura. ,,

Pagam-se, na Prefeitura, os folhas de
venomientos dc outubro' lindo da Dlrecto-
ria Cicral da Fazenda Municipal c dc sc-
lembro ultimo dos auxiliares do ensino,
de letras E e I,

A enrno
Para a carne bovina posta nujs era

consumo nesta cupuai toram attixaaüs petos
marcnan.es, no enueposio de á, Uogu, us
prtços Ue $700 a $760, devendo ser tobra-
do ao puulico o máximo de $900..-Carneiro, 2%; porco, i$.u» e vitclla, $900
e iSooo.., m»

No gabinete do prefeito do Distri-
cto Federal estiveram hontem o capitão
Vicente Amorim e os srs; Antônio Au-
gusto Roscina, José Augusto Miranda e
Manoel Ferreira ¦ Peixoto, que _ foram
agradecer a s. cx, a sua visita á
estação dc Olaria, da E. de Ferro Leo-
poldina. A mesma commissão também
esteve no gabinete do dr. Cnpertino Du^
rão, director geral de Obras e Viação
da Prefeitura.

Transferiu seu
^consultório para

a 1 ua .S. José. 23; cons. ás 2 horas.
Res.: Riachuclo. 122. Tel., 1024 C.

DR.A.MAFRA

O sr. Manoel Bernardez, ministro do
Uruguay, visitou hontem o titular da
pasta da Viacão.¦ .¦.-¦

»» —
Kegisiramos, aa ítiras, quavór-sr. nte-

redo, querendo cortejar ò dr._.Ahàrè
Cavalcanti, quando s. ex. era chamado
ao julgamento do caso dc Matto Grosso
no Supremo Tribunal, nomeara um neto
do integro ministro para o serviço do
benauo, sem que houvesse vaga, riem
verba. Era um cumprimento que espe-
rava retribuirão iimn.üiata... Depois
disso o illustre magistrado teve oppor-
tunidade de manuesiar naqtiella corte
de justiça o seu voto pela concessão do
habeas-corpus que o general Caetano de
Albuquerque impetrara e que será jul-
gado hoje. O sr, Azeredo demitliu qua-
si em seguida o neto do ministro André
Cavalcanti, Por falta de verba foi o
pretexto. A razão teria sido falta de
escrúpulo.

Annunciavam hontem 09 azeredistas
que hoje tomaria parte na decisão do
Supremo sobre Matto Grosso o dr. Ma-
noel Miirtinho. Este ministro deu-sc por
suspeito para funecionar em qüaesquer
questões relativas ao caso citado. 1N0
julgamento do habeas-corpus que se dis-
ctitirá daqui a algumas horas, a sua sus-
pcicâo nâo é sú dc consciência, Foi o
digno magistrado quem sanocionlou a
lei que regula o im-pcachincut matto-
grossensc, cuja averbação de inconsti-
tucionalidade é um dos fundamentos
que justificam a petição do liabeasr
corpus em favor do general Caetano de
Albuquerque. Como se vê, além de ser
irmão de um dos politicos mais irite-
ressados em que se negue justiça ao
presidente dc Malto Grosso, razão de
ordem moral por que os seus escrúpulos
o impedem dc tomar parte no julga-
mento, ha a outra causa de suspeiçâo
que é imperiopa. Aliás, ninguém acredi-
ta na balela azeredista.

Veja, porém, o Supremo Tribunal da

Banco Nacional Ultramarino
SÍDE EM LISBOA-FUNDADO EM 1864
Rio dé .Janeiro—S. Paulo—Santos

Canltal 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes e todas as o?cra.
çCes b&ncarias jnos-seus .variados ramos
nas melhores 'condições do mercado. '

I R. da Qnitaml» esmiinn Alfumlega
Acenda. Prnca 11 do Junho.
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" <'
Orsr. Calogeras comroitnicou ao.'mi

nistro. da' Viação ter sido lavrada c aé^
signada ia escriptura de venda a Léoh
Israel, dos lotes ns. 156, 157 e 158, dos
terrenos do Cáé3 do Porto, importando
a venda cm 91:824$ooo.

1» m m •'
BENr.AIAS ._rrElcgiiritês c reouiemes —
Cas* Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro, do Interior nomeou hon-
tem o dr. Etnmanucl Marques Porto
para exercer o cargo de medico da Casa
dc Ctfrrccção, durante o impedimento
do effectivo .dr. CaTolino dc Miranda
Corrêa, que obteve 90 dias de licença.

mt* m •am
CAMISAS—O que na de melhor e elegan-
tc—Cau Manchester — Gonçalves Dlis 5.

A8 arbitrarieda-
des iuglezas

Um protesto de São
Paulo

Na sua edição de hontem, o Estado
de S. Paulo publica o seguinte t"A respeito da attitude do governo
inglcz quanto á exportação do nosso
café, ouvimos de boa fonte que lia es-
peranças de se obterem algumas faci-
lidades no tocante ás remessas para a
Escandinávia.

Relativamente no mesmo assumpto,
somos informados dc que a praça dc
Santos continua prcoecupada com as
exigências do governo britannico, cs-
pecialnientc pela fôrma como tacs exi-
gencias lhe são exteriorizadas. O sr,
vice-cônsul da Inglaterra, riaquella ci-
dade, exerce uma verdadeira fiscaliza-
ção sobre o commercio, " indo — dc-

Republica a que ponto chega o topete j ciara-nos um informante digno de todo
do sr. Azeredo, no intuito dc asso- conceito— ao ponto dc querer foiçar
cial-o á sua causa, ainda que á custa da
desmoralização da justiça. Alii estão
modelos typicos do conceito que o po-
liliqueiro forma dos ministros da egre-
gia cirte,

O paiz espera que o Supremo sc mos-
tre digno da sua nobre funeção.

Em sessão dc 19 do mez passado, fi
congregação da Faculdade dc Direito dc
Recife approvou unanimemente o relato-
rio da viagem dc estudos á Argentina,
feita pelo nosso collega dc redacção dr.
Mario Rodrigues, cm virtude do prêmio
acadêmico que lhe foi concedido por
aquella academia,

Esse trabalho versa sobre o Direito
militar argentino e teve dos mestres da
escola dc Pernambuco os conceitos mais
honrosos.

O ministro do Interior, que já teve
coinniiinicação a respeito, vae baixar um
aviso ao da Fazenda, para que seja paga
ao laureado a ultima prestação do seu
prêmio, visto como cllc já satisfez to
das as exigências rcgulamcntarcs.

ESCRÚPULOS
DEMOCRÁTICOS

lEstão definitivamente liquidadas as
ultimas ilhisõcs do general Thaumaturgo
de Azevedo; O sr. Alcântara Baccllar
segue hoje rumo de Manáos, e o seu
governo será tim facto.

Dc que valeu afinal ao general Thau-
maturgo partir para o Amazonas, ahi
tentar accõrdos com o governador Jo-
nathas Pedrosa, fingir de eleito c rc-
conhecido, para depois ser esmagado
por um riiKculo, positivamente intolora-
vel por parte dc tuna alta patente mi-
Ktar ?

O sr. Thahiatttrgo não viu com bons
olhos que censurássemos a sua tenta-
tiva de absorpção do governo do Ama-
zonas. O seu o.lio contra os que con-
(Icniiiáram 05 seus projectos chega até
ao absurdo dc investir contra a Asso-
ciação d.a Imprensa, por que esta não
saiu a catnpa para defender o seu di-
reito, "liquida e incontestável", ao go-
verno daquclle Estado.

O general foi até ao absurdo dc in-
commodar o Supremo Tribunal, com o
pedido de um habeas-corpus para garan
til-o na immixão e posse do governo
«a fluestâo. Emqâar.to Uso, « tr. Atra-

as casas de café a excluírem a inter-
venção de elementos contrários aos ai-
liados, ou julgados como taes, até uo
serviço interno dos estabelecimentos.''
Nâo é tudo: "O representante da Grã-
Bretanha leva a sua severidade até ao
exame dos livros dc certas casas I"
Sobre a fiscalização que pesa sobre o
commercio de saccaria já demos infor-
inações minuciosas ha tres dias, cm
carta de Santos.

Também muitas queixas produziu o
modo como íoi resolvida a prohibição
dc .exportação para a Hollanda, sem
tempo para a liquidação dos negócios
anteriormente fechados, com desres-
peito a contratos de engajamentos ja
confirmados e, portanto, quando os cx-
portadores já tinham- comprados os
seus cafés para a exportação destina-
da ao "Prista", a sair cm 21 do cor-
rente, o que lhes acarretou pcrjlas, dc-
correntes de preços do mercado, des-
pesas tclegraphicas c outras, facilmente
avaliaveis e inherentes á exportação.
Murmura-se, outrosim, cm Santos, que
ao passo que o nosso paiz, que vive do
café, tem a sua exportação em boa
parte prohibida, iniciam-se ao mesmo
tempo exportações dc café do Havrc
e de Londres para Amsterdam, o que,
a ser verdade, — e o governo terá os
meios de o verificar, — criaria uma
face mais grave c injustificável para a
questão da prohibição imposta ao lira-
sil, pois então esta redundaria cm bs-
neficio directo para outros mercados
intermediários, em detrimento do paiz
protluctor.

Como hontem, limitamo-nos a narrar
ísetos, a transiuittir informações co-
lhidas com todo o critério. Aliás, é
inútil accrcscentar qualquer commcnta.
rio tendente a mostrar a. gravidade da
situação, a deprimente severidade com
que nos tratam e a necessidade de
uma acção enérgica e digna Dor _>arte
do* que governam."

Ante-liontem, a propósito do ura
rtqueitímento do sr. Souza c Silva
sobre a nomeação de uma coanmissã»
da Câmara para assistir ás manobras
do Exercito, o deputado Mauricio
de Lacerda fez um vigoroso ataque
á instituição dos voluntários espe-
ciaes. O discurso <lo illustre repre-
sentante fluminense é digno de atten-
ção, não somente porque o sr. Mau-
rieio de Lacerda, antes de ser legis-
lador, foi • prestar nas fileiras do
Exercito o serviço qne deveria ser
obrigatório para todos os, homens
validos do paiz, como lambem por-
que «muitas das idéas expostas pelo
orador são profundamente verdadei-
ras e correspondem ás necessidades
essenciaes da defesa nacional.

No próprio dia em que os volunta-
rios seguiram para o campo dc ma-
nobras, sustentámos nesta columna
que a unioa solução do problema mi-
litar seria a organização do serviço
tr.ilitar obrigatório, de modo a dotar
o paiz de uma massa sufficiente de
reservistas, promipta a ser mobiBzada
em caso de guerra. Não existe, por-
tanto, nenhuma divergência entre
nós e o deputado Mauricio de La-,
cerda, no tocante aos ataques que
elle, em boa hora, fez á illusão peri-
gosa de que a defesa do Brasil possa
str estabelecida sobre as bases obso-
letas do voluntariado e do dllettan-.
tismo das linhas de atiradores.

Mas, exactamente porque encontra-
mos imiuita verdade no discurso do
deputado fluminense, é que julgamos
indispensável combater o . espirito
que inspirou aquella oração, e que se
concretizou na virulência da critica
á supposta "fôrma abstrusa e aristo-
cratica" dada, segundo o sr. Mauri-
cio de Lacerda, á instituição dos vo-
luntarios especiaes. Tão uteis e tão
valiosos são os conceitos exprejsos
em favor ido serviço obrigatório,
como destituídas de base e prçjudi-
ciaes n efficicncia c á disciplina do
Exercito são as opiniões qttc o bra-
dòr formulou sobre a creação de um
quadro especial nas fileiras do
Exercito.

O. sr. Maurioio dc Lacerda, segun-
;do nos parece, labora cm um erro
quando qtièr, estabelecer un> irrcom-
cUiavel antagonismo enWa idéi do
aemi^tnUjtar, qbrigatoíio'.•$ a ¦ ex!í-
tericia (]è^4jtnL'.çíássc. espcfjalí;á*í!!fí?
crutas. A áppiicaçào iri|egt6l 

'MJ.còn-

?oripçãò não envolveria, 'do , íórma
alguma a sttppressfto «das distineções,
c,úe.o brm senso requer cm pr.Ki.to'-
da disciplina e da efficicncia da.
força armada. Na .Allemanha, que é
paiz cuja organização militar serviu
de modelo aos outros que depois cs-
tabeleeeram o serviço obrigatório,
existe essa classe especial de solda-
dos, que se distinguem dos seus ca-
maradas por um certo numero' tíe
regalias que, longe de prejudicarem
a disciplina,' concorrem' para refor-
çar a solidez do exercito.

A' intransigência democrática do
illustre deputado 'fluminense pódc
ser penoso o «facto de qttc c impossi-
vel appíicar na organização de um
exercito os dogmas da ¦orthodoxla
dc-mocratüca, que, aliás, já estão rsen-
do postos «á margem na própria con-
stituicão do apparelho político do
poder civil. Um exercito, pela sua
própria natureza c pelo gênero úe
fiincçi5e9 que tem ide desempenhar,
não pôde deixar de ser organizado
.sobre a base da mais rigorosa sub-
ordinação hierarchica. 'Entre o tci 'ai
da democracia integral do sr. Mau
rieio de Lacerda e essa necessidade
tcchnica da constituição de uma cs-:
cala de autoridade hierarchicameiite
definida, ha um abysmo intranspont-
vel, porquo ti>da a hicrarchia jc
funda, em ultima analyse, no prinet-
pio da seleeção das competências, qttc
dirigem, c da subordinação das mas-
sas, que cumprem ordens, principio
que é a própria essência da organiza-
ção aristocrática. E um excroito c
por esse motivo tanto mais efficicn-
tc quanto mais accentuada é a atmos-
phera aristocrática que nellc existe e
quanto mais lintetiso é o prestigio da
hterarchia das graduações. A guerra
moderna ainda tornou esse facto
mais accentuado. O papel da inicia-
tiva individual do soldado é hoje
tutllo; um conflicto armado é um
choque de massas disciplinadas e mo-
vidas pela vontade dc um comtnan-
do superiormente intelfigcnto. E'
evidente que o exercito, em que mais
nítida fôr a linha dc separação entre
o official e o soldado, maior será o
atttomatismo psycbologico deste na
obediência ás ordens que receber.

u\ questão di existência de uma
classe especial de soldados, saidos
das, camadas superiores da sociedade,
prende-se directamente a este proble-
ma da disciplina nos exércitos mo-
demos. Em pé dc guerra, quando sc
nobilizam as grandes massas de re-
strvistas, surge o problema da obten-
ção de officiaes para o exercito que
se expandiu. Seria impossível ter
uma reserva de profissionaes para
essa emergência;'eyporisiío, énecossa-
rio preparar durante a paz a officia-
lidade da reserva, recrutando-a entre
a população távH. Não \í preciso cia-
burada argumentação para provar
que esses officiaes da reserva devem,
na generalidade dos casos, sair das
classes superiores da sociedade, que
tém as vantagens indiscutíveis da
educação c do habito dc mandar.

Admitttdo esse ponto, que se im-
põe como Sndjscutivel, é evidente que
.convém sekcíãonar entre os recrutas'•do exercito os m ocos qne sc adiam

naturalmente indicados para serem
mais tarde bs officiaes da' reserva,
dando-lhes a instrucção integral do
soldado — mais' completa mesmo do
que a -do. recruta . ordinário — mas
dispensando-08. de, certa9 íuneções
que formam, por. assim dizer, tarefas
inferiores-09 aptidões daquelles rapa-
zes/ Se a lei penal estipula que. nas
prisões se aproveite a competência
profissional dos condemnados, nâo
há razão alguma, para que nos quar-
teis não. ae . utilize o tempo do
soldado .educado,. ,iniciando-o na
parte theorica do mister das armas,
em vm de-emhnjteecl-ò' na faxina,
que é .taréfí natural "c apropriada ao
recruta inculto, cuja vida civil se
vae passar no trabalho braçal.

Sob o ponto de vista da disciplina
militar, ha também vantagem nestsas
rtgalias, e até mesmo na distineção
feita no uniforme, - porque assim os
futuros reservistas-se irão habituan-

.do desde íogo a' cheirar com algum
respeito abs' cãniàradárs que poderão
vir;a ser seus officiaes.

Quanto ao perigo da creação de
uma casta no seio das fileiras, tam-
bem se não nos afigura que tenha
razão o sr. Maurício de Lacerda. Se
a classe especial de soldados, indica-
dós pela sua superioridade de edu-
cação e de preparo intellectual como
futuros candidatos á officialidade
da reserva, fosse exclusivamente re-
cintada de entre os moços da socic-
dade capitalista, o argumento do
deputado fluminense teria proceden-
cia. Mas não ha razão alguma para
qire nesse quadro privilegiado não
sejam incluídos representantes da
camada .superior do operariado, na
qual se encontram muitos homens
Helligentcs que, pela posição que
oecupam na heirarohia do trabalho,
preenchem as condições requeriMas
para a ultertor promoção á officiali-
dade da reserva. *

_ Ijíão ha, .portanto, motivo paTa os
escrúpulos democráticos do sr. Mau-
rieio de Lacerda. E, reconsiderando
bem o caso, o illustre deputado flu-
miheitse verá que foi impensado o
seu- gesto, desobedecendo ao regula-
mento militar que collocou em suas
pjallinas de volúntorio especial um
distinetivo, que não compromcttia a
pureza do regimen, c que apenas
assigtialavia cm um «ymbolo inoffen-
sivb a profunda diffcrcnça dc educa-
çâo,- d,e capacidade intellectual e de
ajitfdõcs, que o separara dos seus ca
miradas recrutados em outro «teiò
social

ROUBAS brancas— Sortimento «em cgual_JÍÍ'!( M»r.clies.er— Gonçalves Dias 5.

A ADMiNiSTCAçiio do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
1 revista portugueza O Rosário, uma
ias mais bem feitas publicações catho-

Micas editadas cm Portugal. Anno6$ooo.
.'——•'-—» 1 — m _—»

Í.RANDAO ALFAIÀTE
Av. Rio Branco.

. Viye-se agorta a apregoar o revigora-
mento do nosso organismo militar. Mui-
to.bení; o Brasil precisa dc ser forte e
ter Tqüèm saiba defendel-o. Lembrem-se
.poréiii, os governantes, que não ha nem
pôde; haver boas instituições militares
sem justiça, principalmente quando sc
trata.'de recompensar serviços,

Ai ¦promoções por merecimento são
um idos- alicerces sobre que repousa o
systeina das recompensas no Exercito.

Más a lei que as regula, boa em prin-
cipios, tem tido tal applicaçao , que,
todos. cs annos, o Congresso lembra-se
inváí.iavelmcnte de retocal-a... para
pcóri-e para corrigir um mal que não
está rna lei mas em quem a cumpre.

Estas considerações nos vem ao es-
pirito, vendo o nome do capitão Wlan-
desiáo Bandeira Teixeira, que figura na
lista.1» promoção a major por mereci-
ineníb,
• Nenhum entro dc seus collegas, sem
contestação, pôde competir com esse
official que, num paiz de justiça, já
teria.os galões de official superior, tacs
os seus méritos e serviços prestados na
guerra e na paz. E, entretanto, chegou
a oecupar o 11. 2 na lista dos seus pares
e só a.gora íi commissão de promoções
lembrou o seu nome. Todavia antes tar-
de do que nunca...

p TEMA HAVIDO EM LISBOA?
O qne dos informam uma carta particular

e passageiros do "Frisia"
A carta do nosso_ h=| Situação melindrosa ecorrespondente recebida • , \hontem = boatos terroristas
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O ParlamciUo Português, onde st tim travado violentas discussões sobre a situação do fais

de sessão
cm dia

O publico só poderá .aiiiuinr pürlJtii r .j.
sm ticccUcntcs condições, na Perfumaria
Nunes — L. S. Francisco¦25.

¦ »«» !¦
S". do bom c barato amigo es,
Vae á Casa Mmiiz. Agora expoz
Caixas ile i-rata para pó dc arroz
Que a 15$ vende, a i-i c a io.

ITojc i noite no Republica
Quem boa musica esti-.ia
Ouça a Princcza dos Dollars
Unia opereta — obra prima — I

—— <>¦>¦ —

Pingos ,& Respingos
O 'St. Maurício de Lacerda requereu á

Câmara que por intermédio da Ilesa lhe
tfosstom Vlxidas informaÇjSes sobre todo o
iproccssad.i relativo ao caso do Instituto Na-
cional dc Musica.

O caso promette tornar-se Interessante 1
vamos ter agora musica dc Câmara.

O
6 «I

A politica paraense ogita-sc erri torno da
candidatura do er. Rosado s presidência
do Estado.

Depois do Rosa dc Pernambuco o do
Rosa do Tiauliy o Pará desconfia nue o
Rosado llic possa sair espinhoso.

*
*

O.sr. Caetano de Albuquerque fo! pro-
nunciado ipela Assembléa de ilatto Grosso.

O ^Supremo Tribuna! já se «sti prepa-
randp para conhecer dc um novo pedido
de habeas-corpus.

Si ccttc climison vous cmbcle,,.

Reina a paz e:.i Vàrsovia. ÍCíIo í fiá : a
Polônia foi declarada independente 'Pelos
Smpcíios centraes ; t3o independente que
cttá indicado ipara sen rei o príncipe Lco-
rr.ldo... da Havicra.

Ss
*' :?

O Congresso de Economia Nacional, diz
tm telcgramnia dc Lisboa, conserva-sc cm
scssSd permanente até que o governo se
pixmuiicic sobre o projecto ¦ebboraxJo pelo
Congyss» à respeito do pão, '

E o governo que vae fazer ?
Esti dando votes ao miolo.

Cyrano £ C.

Tendo escapado aos rigores da severa
censura exercida em Portugal sobre
toda a correspondência postal « tele-
graphica, unia carta escripta em Lisboa
chegou até ás mãos de um nosso compa-
nheiro, e delia nos apressamos a ex-
tractar os tópicos principaes, Devemos
dizer que quem a escreveu é pessoa dc
respeitabilidade, o que dá ás suas pala-vras tpdo o cunho dc seriedade e ver-
dade. •

Há dia9, o correspondente do Correio
da Manliã mandou-nos uma carta'bas-
tante interessante, que nos apressámos
a publicar, relativamente aos. grandes.tumultos havidos no Porto, entre solda-
dos do Exercito c policia. Mas esse
correspondente jániais nos falou de
acontecimentos graveà cm Lisboa, o que.sç explica pelo -facto de cMc residir noPorto e os jornaes estarem todos sob
a mais rigorosa censura.

SaWa-se, wenas, pdosi telcgrammas,
3uc 

na capital portugueza tinha havidoesordens, mas, dizia a Havas, a ordem
tinha sido proniptamento restabeleci-
da...

Dc tudo isso resulta que as notichsdirectas agora chegadas dc Lisboa, sâoda maior importância, porque se referema factos que eram aqui inteiramentedesconhecidos.
Eis 03 tópicos ila cartai a que acimanos referimos: , ,,
Co"lsas gravíssimas se tim passada e es-

tio passando no paiz.
Aqui, em Lisboa, donde escrevo prepa-rando-me para que esta carta escape á

censura, deu-se "apenas" isto: o regimen-
to de Infanteria 5 insubordinou-se, e, ar-
mado, saiu para a'rua, O governo man-
dou outros regimentos ao encontro da-
qudle e houve luta rija entre elles. De
parte a parte houve cerca de quatrocentas
baixas, entre mortos e feridos.

Nos dias 8 e 9, também houve graves
desordens no Porto, entre soldados, popu-lares e policia. Houve muitas baixas, mas
ainda se não sabe quantas, pois a censu-
ra nio permltte que os jornaes dem no-
tidas, e estas só ttm chegado i capital
por melo de cartas particulares.

Quanto á ida para a guerra, é certo
que o governo se prepara para isso. A
mobilisaçSo é geral, mas grande parte dos
soldados chamados nio comparecem, e
muitos, muitíssimos, dos que estio nas fi-
leiras, têm desertado.

A indisciplina é enorme, e quer solda-
dos, quer officiaes, dizem abertamente que
estão promptos a defender a pátria, mas
que para a Franja não vão, de modo que
esperamos acontecimentos graves,' d'um
dia para o outro. Veremos no que tudo
isto dá. Tenho estado com muitos offi-
ciaes e outras pessoas de representação
social, e todos afiirmam qne não irão para
a guerra. _ ,'

O governo está em crise e convencido
de que não tem forca para levar o paiz
aos campos de batalha, em virtude do que
tem pensado em formar um ministério na-
cional, o que creio não conseguirá, As
diíficuldades que o assoberbam são enor-
mes e muita gente, Incluindo muitos re-
publicanos dos mais graduados, as julgam
insuperáveis, O que 6 fora de duvida i
que a situação' de-Portugal é gravíssima I

Esta carta foi datada dc n do mez
findo, e o recente adiamento das elei-
ções administrativas demonstra que dc
facto o autor da carta que transcreve-
mos tinha razão nos seus comniciitár
rios c! previsões,

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS
POR ALGUNS PASSAGEIROS „

RO "FRISIA"

Ouvimos de vários passageiros aqui
chegados hontem pelo "Frisia'", que se
têm dado ultimamente cm Portugal-va-
H03 acontecimentos graves, como se-

jam sublevação de. pr.iças cm quartéis
e motins populares nas ruas de Lis-
boa e Porto.

Os jornaes de Hespanha, segundo os
nossos informantes, conseguiram des-
vendar o mysterio que se fez em torno
desses factos, burlando assim a rigo-
rosa censura' do governo de Lisboa.

Segundo essas informações, que nos
foram prestadas a bordo, houve na
capital um encontro entre tropas fieis
ao governo e um batalhão que se rc-
bellou, do qual sairam vários mortos e
muitos feridos,

Deprcheudc-sc das declarações que-nos
foram feitas que, contrariamente ao que
têm informado as agencias telegraphi-
cas daqui, a situação cm Portugal não
tem sido dc absoluta tranquillidade.

Alguns jornaes hespanhoes. que che-
garam a bordo do "Frisia , como a"Gazeta dc Viso", relatam que algo _deanormal sc está .passando na Republica
vizinha, o accrescentani que o governo
portuguez, senhor de todo o plano dos
que conspiram contra elle, tomara
enérgicas providencias, afim dç fazer
cessar semelhante estado <lc coisas.

No Exercito portuguez — disseram-
nos ainda a bordo — existem sérias
divergências, motivadas pelps íircparati-
vos para a participação militar na fren-
te franceza.

Registramos estas notas, com a de-
vida reserva, pois foram todas ellas co-
lhidaá á passagem do "Frisia" por Vigo.

As noticias hauridas cn fontes portu-
guezas são eontradictorias. « contestam
a gravidade dos acor-tecimenton coatida
na versãa dos jornaes Íres_rK.licc?.

O QUE INFORMA O NOSSO COR.
RESPONDENTE SOBRE A

SITUAÇÃO

LisnoA.. 23 de outubro. (Do corre-
spondcnle). —' E' profundamente de-
ploravcl que cada vez mais os nossos

fioliticos 
se afastem da proclamada po-itica <ltt àpasiguamento, que . tio nc-

cessaria se torna para -d governo, ven-
cer as mil e uma diíficuldades qúeá cada
momento se estão levantando cm' volta
de nós. . -. -:¦; .->.'•; ,

Os boatos terroristas «uccedem-se •
cada passo*, embora nunca sejam con-
firmados, canto, aliás, é velho costume,
sempre deixam atraz de si qualquer
coisa de duvidoso, de inquictante, de
molde a perturbar os espíritos.

Que ha?
Oue sc passa nos Da3tidore9 revolu-

oionarios cm guerra abertu com o go-
veroo? Ninguém o pôde dizer ao certo.

A verdade'c que. sctr.Vndó noticiam
alguns jornaes rcpi.ll' -js. são es-
palhados impresson di rentes, indo
até i criminosa prcpagahda contra »

_£_i]____________________ZS____________________~S*

m'' *<^B^m_ÉI fi

^^_HP^!fc_^''\»"^*'''<r -¦ 'ç5

•' ¦¦¦ ¦ÊBa ¦' ¦ ' *'?^r^3
j~''^^^^& • "V'üíuiJ£^_B^£^^
-; tWàrn? ¦:¦ .ãimmmàimmmmmW^XÍ

' '^LmWm ' 'mw^LmW^m^^K¦•i!Hví*J*!

; J, 7 -.4 .<&ÊÊBÊSiãÈÈÊ
_k7i_:_íí______\_\ WèmÊM

Í2im^Ê^mmmVmWmWÊmmmWr:^Ki\¦«¦OTMIiMiMMI

illsgilimos interesses 011 criminosas pai-*xões. Por isso mesmo não devem ser
tratados como revolucionários, advir-
sarios, ou apóstolos de um systema so-
flial. mas como bandidos capazes da
todos os crimes, dc todas as ignamias,
áo todas as baixezas.""Agora mesmo, continua o citado jor-nal, essa malta procura por todas as
fôrmas ao seu alcance forjar brutacs
aventuras. Para isso servem-se da
todo9 os meios, agitando principalmen-tc a questão da guerra 'c"(las subsisten.
cias."

Por fim, affirma-sc que "se torna,
indispensável collocar esses cleniento»
nooivos em condições de não perturbaia harmonia social. São elementos ã<s
cadastro, são "escroes" conhecidosi
são indivíduos sem modo dc vida ho-
nesto".

Em outros jornaes republicanos, mai9
ou menos de uma forma velada, vihios
análogas referencias aquillo que O Diu
chama o "inevitável".

Conjugando essas referencias com fa-ct03 que os boateiros dizem oceorrerno campo de mobilização, mas que aimprensa não pôde noticiar, deveme»concordar que todos 03 elementos 8e«nos da' sociedade portugueza deveriamcollocar-se ao lado daquelles que diri-
gem a nau do Estado, para lhes dai'
o apoio, a força necessária para man-ter a ordem e introduzir a confiançanecessária para que Portugal saia in-colume desse poderoso incêndio quqestá devastando a Europa,..

Depois a terrível censura conseguedc uma maneira irrefleetida nuguientar.o mal.
Assim, todos 09 indivíduos que ante-

S, «„/f0llíeram a «"• ™**°. «Pós
dcsusX1^^--^ dHvida '«&,

agrupamentos em evolução

- Os srs. Bernardina Machado,
Antônio José d'Almeida e Af-
fonso Costa, os tres principaes

tliefes do governo

iníervençüo do Portugal na guerra,Aimlia hontem foi preso por esse moti-
vo o sjndicalista Manoel de Abreu
Vieira.

Em artigo principal do "Republica",
órgão official do partido chefiado pelosr. Antônio José de Almeida, e que se
diz escripto pelo. valente republicano
coronel Manoel Maria Coelho, comman-
dante da guarda -fiscal, lemos estas pa-lavras, referindo-se á participaçãí» de
Portugal na guerra:

... " Porque ha dissidências neste
modo de ver?

Apenas porque' ha ambições insoffri-
das. Querem dizer que se elles estives-
yem de oosse do governo fariam me-
llior?

Mas qireni são elles? o que queremelles? Não são partidários dla_ guerra
porque á mim me incluem na lista da-
quelles a liquidar".

Nio final do citado artigo fala-se no-
vãmente cm "liquidações" que causam
arrepios...

No "Mundo", de ante-hontcm vimos
uni artigo intitulado "Ordem publica"
que muito merece ser ponderado por
quem tem sobre os hombros, nesta ocea-
sião gravíssima, as responsabilidades do
poder.

Sustcnta-so nesse artigo que "ha
creaturas de moral duvidosa, carimba-
das pela pratica de actos menos corre-
ctos. que pretendem perturbar a ordem
publica, espalhando o terror, a suspeita,
a.indiffcrcnça, nas camadas que em seu
próprio interesse devetji conservar sa-
cego, confiança e fé"."Que interesse—continua o "Mim-
do"—pódc levar essas creaturas sem
escrúpulos a provocar' uma perturbação
que seria odiosa? Evidentemente, o lu-
cro. São perturbadores e n2o apóstolos de
unu idéa, Sãg ni. recuar.»», servindo

ív,?"0' . mistl"'a «om soldados
»êSh_mcnte ,rat:lva-se dum caso ba-nal das ruas. mas a impiedosa censurar
içreucias, a não ser ao Diário de Na,1'eias, que publicou 0 seguinte;"Pela 1 hora da madrufiada «, .**:Ecntos de ronda mandara"? reiotr 1)
SC""' W!«Wm pelo Rocio

.Intervieram alguns populares, que t«v
^1ln-.° Ça-rl,do dos lidados, c estesaproveitando .1 conf,ls3o ^a'b*j|c^e|'saltaram para carros clectricòs e _«'apparcceram do local.» c ""
. Alénl disso é estranhavel que o*jornaes de Lisboa nestes ultima di»
da mobilização das iròpas que actual-mente estão nas c!ia,„..das mSSfêé*forres _- facto que aiígmenta suecessi-vãmente os boatos alarmantes.

A censura, pois, n i,osso ver, produaeffeitos contraproducentes, porm.e cer-a neme sc os jornaes cip icas em d"-terminados suecessos, os boateiro" não
teí!? CamP0 a,,e,'t0 ú «w nííaStíaocriminosa propaganda.

Perante esta situação melindrosa, rc-pçtimos, augmenta cada vez mais .1

!'L<?»,0,ni,0-dÍSSem03 n!l c'lrta anterior, o
„!c. 1 !,£cu^.veementemente o mi-wstro do Trabalho, por ser parcial nalei aos cereacs.

Segundo aquelle jornal, "está apura-
jo que o governo autorizou a apare-hensao de trigos vendidos a certas fa-bricas, mas ainda na posse dos lavra-uores, ou cm transito nas linhas-fer-rcas, ou ja nos depósitos dos compra-opres, .não só para o serviço do Exer-cito, o que sob cento ponto de vistapode aceeitar-se, mas para abastecer fa-briças que allegavam faltar-lhe esse cc-real.

O "Mundo" desmente que lenha ha-vido qualquer acto menos correcto dr.
governo, e este fez publicar ba dias,nos jornaes de Lisboa, uma extensr.nota offcios.T esclarecendo o caso.O "Mundo" energicamente ataca o•século , dizendo tratarse de mu puroacto dc "chantage", a propósito de pre-tendidas importações de papel que pre-judicavam os legítimos interesses doThesouro.

Arimmciaram-sc varias revelações se»sacionaes e interessantes sobre concur-sos abertos para a crynpra dc attto.no-veis, diz um correspondente de Lisboa
para o Jornal de iNoticias", do Por-
to, acerescentando que havia concursos
atinullados por ninguém se entender cserem tão insoffrido3 os interesses
em jogo que não havia fôrma de os
conciliar ou contentar.

O "Século" acode ú chamada c:n ar-
tigo principal c instiga o governo a
que publique tudo a este respeito, ter-
minando por dizer o seguinte:

"Pois quel Pôde provar-se que unia .
tentativa criminosa, apoiada por uma;
empresa jornalística, só não vingou por.
que o governo c vigilante, o não se dis
isto ao paiz?

Mas, no caso improvável do assalto
ter, realmente, tido exito, porque sa
não procedeu contra os criminosas?
Quem os poupa? Quem os protegs?,
Quem os furta aos rigores de uma jus-ta condem nação? O sr. Pereira d'f!ça?.
O sr. Cervcira d'Albuquerque? O sr«
Norton dc Mattos?

«Mas então, como entenderam estes ha-
mens de brio e de honra os seus de-
vtres dc ministros?

• .(Contínua M-FpagEnaY:
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OSSACCOS
DEANIAGESi

CORREIO Ia MAimi — aujtfta-felrà, il de Novembro de lftlG

A succeSsãojiaraense
COMO 0'SR.fENE'AS

SE DEFENDE

Os delegados do .governo inglez
em S. Paulo dirigiram nova intima-
cão & Companhia Mecânica e Im*
portadora, relativamente, a amagem.

Tendo chegado a Santos,, consigna-
dos ao vice-cônsul brita.nnico, quinze
mil fardos de juta, o referido vice:
cônsul coiiwmnicou que aquella mer-,
cadoria não seria entregue aos ia-
bricantes de tcoióps par asaçços.jsein
oue priráeirò' estes assignassem um
termo pelo «uai fâcasse. rrgorosamen-.
te estabelecida à prohibiçao de venda
dos saccos a firmas que estejam m-<:
clttídas ria Vlack^Ust.; ,

E* a segunda vez que c 'feita tal
exigência. Por sua, parte.. o presi-
dente da Companhia Nacional' de
Tecidos de Juta fez expedir aos seus
¦freguezes .uma. «rcúlar nos : termos
seguintes:' ""Chamamos amistosamente a sua ntteti
ção para o circular junta expedida pela
FomSa Mecânica í Importador- de
¦S. Pau.o." . _ , '

Devemos explicar nos «migos que a »*•
«açUo^nscza iulg» sermo. aos obrigados,
Eclo. compromisso que perante ella Moigtrfc
mos. o" pedir aos nossos '".p"" » 6aí__"
índio. da-condiçio- forittutaai. nessa, ar.
cilar. A Lega^o.tagleztl estabeleceu a
tlepcdMo d» referida circular como con-
niclonff pai «xrrmittir que nos #am 

«¦
ircsues os is.ooo fardos de uia vlaclos
ií" vapor UtnkaimrA actualmente cm
ÍSantos. c une vêm consignados ao sr. vi-
ceconsul britannico."

Continua, pois, com a mesma im-
pertinência, a pressão sobre o nosso
-mercado, apezar de sermos paiz ueu-
tro c de nos suppormos no gozo <la

' nossa soberariia nadional.
ilwtfa nova exigência dos represen-

tantos da Grã-Bretanha, segundo di-
zem as companhias Mecânica c Im-
portadora de S. Paulo c Nacional de
Tecidos dc Juta, resulta de terem
sido estéreis as anteriores combina-
ções, baseadas na pressão dos vice-
cônsules inglezes, pois de uma publi-
cí-ção feita no Estado de S. Paulo
ac concliK que as firmas inscnptas
ua Black List têm confirmado a re-
ceber saccatBa dc amagem, para o
transporte de café. , .

E' coisa sabida que o intuito das
autoridades inglezas não c estãhele-
cer impedimentos á exportação do
café para os impérios centraes, pois
que tal exportação não é possível
desde que não ha meios de transpor;
te para esse artigo. O fim visado e
apenas este: -tirar á» grandes firmas
allcni-âs cstalielecídas «o Brasil a su-
.prcmricia que citas gozam desde ha
ratittos annos como exportadoras do
nosso primeiro produeto agrícola
para os Estados Unidos. ©' para as
casas inglezas que sc pretende fazer
o desvio desse commercio, e para se
chegar a esse resultado o processo a
sipplicar consiste cm tirar aos aillc-
mães a possibilidade dc obterem a
mecessaria saccaria de amagem. De
resto, isto já tent sido dito varas
vezes, c não-ha quem tenha duvidas
a resptllto do assumpto.

.Seja como fôr, as casas allemãs
têm podido manter até agora a sua
exportação, consoante a quantidade
dc transportes que apparecem, e c
isso que traz dc sobreaviso as auto-
.ridades inglezas, que não se fcmlrram
de que aquellas -firmas deveriam ter
bons stocks de saccos, c que é .mesmo
inuito naturat que citas tivessem com
antecedência previsto até que extre-
.mos os homens podem ser levados
pelos ódios da guerra 1...

Sei a como fôr, o que é certo e que
¦não pôde o Brasil consorvar-sc ma-
¦nietado, indolcnte, miseravelmente
isuntbisso a. qiiaesquer pressões estran-
seiras que o escravizem.. A's impo-
islições inglezas que nos ferem nacio-
oialmente c economicamente, preci-
«-amos de responder com energia,
com a energia serena que resulte do
n-econhccimcnto dos nossos direitos.

O vicc-consul inglez, obedecendo
a ordens superiores, recusa-se a cn-
tregar a juta vinda da índia, sem
que primeiramente se lhe dê a segu-

• rança de que os tecidos com ella
obtidos não serão Vendidos a firmas
dnclifidas na lista negra? Esta no scu
direito o vicc-consul. Mas como
dessa situação resulta efrave embara-
ço para a exportação do nosso café,
•não falando já ido ataque directo á
nossa liberdade commercial, é ao go-
verno d,o Brasil, sc porventura é go-
verno cs-se agrupamento de homens
sob a presidência de outro que deve
ter entre os seus maiores encargos o
de defender a honra e prestiglio há-
cionaes, é ao governo do Brasil, rc-
pelámos, que compete providenciar.

Ha alguns annos, quando a indus-
Iria da aniagom. exigiu du paiz os
extraordinários favores que servi-
ram pata a formação dc umas tantas
grandes fortunas, os exportadores
«autistas pensaram em fugir ás exi-
j.cnci;tis idos -fajbtiicantes de saccos,
-fazendo embarcar o café a granel.
Não o conseguiram; unicamente por-
que os tecclões da, juta conseguiram
que o governo prohibissc a exporta-
ção feita por tal fôrma. Desde essa
thora. toda a 'lavoura cafcéir.V. ficou
escravizada á Companhia Nacional
<le Tecidos dc Juta c suas congene_
res. Os saccos subiram logo quasi
ao dobro do preço; a importação da
nniágem ficou impedida .pelas enòr-
mes taxas dc alfândega, c quanto a
íaccos só loucos poderiam pensar cm
os importar do estrangeiro.

•Passaram-se annos, durante os
quaes os exploradores da juta não
deram nem um passo apropriado a
tomar de futuro o Brasil indepen-
dente da matéria prima do Oriente.
Não nos faltam solo e clima apro-
priados 'ú cultura do cai.íhamo, mas
faltou quem tivesse iniciativa para
nlguma coisa -mais que não fosse
.fazer fortuna a expensas de favores
aduaneiros! Os sacrifícios durissi-
imo.. que a lavoura fez durante annos
deram apenas este resultado,: a fui-
ilida industria nuc passuimosi porque
està ;'t mercê do ctnltamo da índia,
isto -é, das possessões inglezas, não
.iode agora vender n quem qúizcr,
porque, cm pleno Brasil, quçm dá
ordens cm matéria commercial é a
¦legação briúnnica!

¦Não tenhamos illusõcs: os tece-
lõcs da juta nunca procuraram ini-
pulsionar o cultivo do cahhámo, por-
que não lhes coni-ém que no paiz se
produza aquclla matéria prima, que
ilaria lo_;ar ti 'fundação dc outras fa-
bilicas e. portanto, á contingcticia de
mais numerosos concorrentes!.

iA situação é, pois, a que 'fica ex-
.posta. O governo conhece-a; deve
conlicccl-a o ministro da Agricultura,
que é a quem, em primeiro logar,!
compete propor medida.- que contra-
balancem, as exigências e imposições
inglezas. -Do sr. «fosé Bezerra, c por
demais sabido, não ha que esperar.
S. cx. não se preoccüpa senão mui-
to theOiiicámente com o? interesses
do conunercio e da -lavoura. Fica o
*r. Wencesláo Braz, mas também
s. ex. c aquclla, actividade, aquclle
expediente, aquclla acção pròmpta
que o paiz conhece de sobra... li
iMiiqúatito estrangeiros arrastam polo
nada os brios e a independência tin-
cionaes. o governo fica-se ou a ver
a moci.lade eenlii que se pavoneia
pela Avenida, ou a meditar nas ven-
;:;r.-.s do doce remanso dc Itajubá...

O deputado Justlniano.de Serpa.re-
cebeus pelo cabo submarino, com.data
de homem, o'-.seguiàte telegramma do
sr. Enéas Martins: .... ¦

"Era dos livros a campanha de diffa-
mação contra o Rosado ou qualquer
candidato que estivesse nas condições
delle. Os correspondenteai da Época são
da Folha do Norte. Devo dizer que o
sr. Rosado, .quando intendente, tez, so-
bre carnes, um contrato, dando -niatan-
ça exclusiva ao contratante, afim. de
obter «arne •vendida pelo preço'máximo
de i .ooo réis o kilo, quando, por dei-
marcada especulaçio, subia até 2$soo.
O contrato íoi celebrado..em ,i8gs, asst-
gnado com'prévio conhecimento e as-
sentimento. iE' inexacto que o çovo
quizesie vir á rua protestar contra 'ban-
«telhem-, fez, ao contrario, varias e
seguidas manifestações -de «grado- a»
Rosado, e jamais esteve contra elle. O
contrato não foi-impedido, .pelo sr.
Lauro Sodré; ao contrario, foi execu-
tado durante muitos mezes, caducando
portttie O» marchantes è os fazendeiros
erearam diffictildades, obrigando á nn-
portação do gado platino ao cambio mio
de 1895 e 1896. O contratante foi cer-

¦ ceador de credito por meioa.de acçao,
aliegaudo caso Ae força maior ,e .salva-
ção pública c appellando para a inten-
dencia. Mas Rosado .entendeu riao oe-
ver auxilial-o lielos termos das c*3*»su-
Ias do contrato, que ilifOTtniam ca*l-.
cidade mesmo no caso de falha de tor-
necimento. .Ferreira der Souza jamais
foi associado de -Rosado ,ou de .qual-
quer gente sua. Sobre a insinuação de
que minha mulher é sócia dawmhora do
Rosado na pliarmacia Dermol, devo di-
zer que se trata de uma miséria egual
a todas quantas neste gênero tem publi-
cado a Folha do Norte e jornaes «ien-
licos, tudo exclusivamente no intuito
fazer com que percamos a cabeça. A
.pliarmacia Dermol foi fundada em 1906,
remodelada em julho de 1911, com so-
cios conhecidos na Junta Commercial.
Eu a protejo tanto que, por não obter
pagamentos com prazo maximo.de ses
senta dias e por lhe recusar as vezes
certos preços, não quer fornecer nem
fornece aoVEstado. Quanto ao gabinete
radiographico, declaro que o dr. Jajmie
Rosado o contratou com .autorização
da mesa administrativa da Santa Casa,
onde ha redactores do jornal correspon-
dente da ABpoca. A Santa C«*aen-
trou com dez contos para o <*'a~l«J;
mento desse gabinete, «<**«**_,¦*?
de serviços gratis, para o J«_1«.-«-.
Ude dos lucros liquidos. fomp^o 

Es-
tado tem contas com a santa Casa para
íatamento da Brigada P°»«»-- a^
nstituiçao pediu ao governo que lhe

proporcionasse a quantia refcnàa. por
ionta de credito muito maior. Essa
miântia não foi completada desde, julho,
devWo,á crise do Thesouro, e sim en-
treguc parcialmente, em pequenos paga-
"Sobíe 

o "truc" da minha.eleição se-
natorial. digo ser mesmo simples per-
vmidade, no intuito.de indispor o sr
oresidentê da 'Republica e me intrigar
?unTtao senadorBorborema, eu.o pro-
íedimento nobre _ se procura debalde
macular. Saudações cordiacs — fiHiíai
Martiiií". .•fl. 

1 HftR8« DA JÜERRA j

Quatro annos depois
Isto "foi no anno-de 1912. pelos fins

do outomno. A Itália lutava nas areias
do littoral da Lybia contra trinta mit
árabes que compunham o contingente
integral da força dé que ali dispunha
a Turquia para defender aquelle peda-
ço do seu território. O resto da Euro-
pa, após os sobresaltos do anno ante-
rior , á que o caso d,e . Agadir dera
origem,-. amava, comia é' dormia tran-
quillamente, sem suspeitar que dentro
de ¦ dois annos a sua superfície estaria
transformada na inferneira que hoje é.
Em cada uma das capitães do conti-"nente, — è na própria Roma — os.di-
plomatas, quer .pertencessem á Tripli-
ce ou ao agrupamento opposto, limita-
vam-se como funeção' a' fazer durante
o dia um pouco-de política, á maneira
sportiva, e a desdobrar á noite as re-
spectivas casacas em honra de um pra-
tro de. trufas ou de uma partida de
bridge. lAs crises — fossem, ellas inter-
nacionaes — - tinham, como se vê, um
aspecto idealmente -sereno. A própria
questão 

'do Oriente, ho fundo dos archi-
vos das chancellarias, parecia ter es-
maecMo como se esváe, no fundo do
horizonte,, uma montanha ã hora do
crepúsculo, quando, certo dia, lima po-
tencia militar dos Balkans — o Monte-
negro — tocou a reunir, armou as. suas
tropas e, sob o. comniando do rei Ni-
coláo, arremetteu contra um dos vizi-

-Unos — o império turco — a caça «te

A Grécia, a Servia e a Bulgária, sem
demora, ilesemuiriniarani as armas, ü
como as proporções da Macedonia eram
extensas, o exemplo do Montenegro
foi seguido. Cada qual saiu a correr
á procura do seu bocado. .

Só a Rumania não levou a mao. a
cartucheira. Já então a sua política
consistia cm evitar as lulas prolonga-
das e vencer, o menos esforçadamente
possível, á força unicamente de paci-
encia e dc planos. ..

— Que se esbordoem, pensava cila.
E quando -uns e outros, estiverem beta
exhaustos, não Urdarei ."». 

"VtrB£
lhes para quanto serve a virtuüi. ue

quem foge de bater-se. -
Mas esta chronica nao tem por nm t_--

eer louvores á prudência com que então
procederam os. responsáveis^_ pelo des
tino da Rumania. Os intuitos do pre-
amouÚ? ao.menos, *ffiSS5SSgS^

fr-ernot^nrif^-o]**^\^ *2mTÜ»

A modificação do %w^
tema tarifário do

icoíelephon
•No actual contrato--para _a e*|)l8ra-

ção do serviço tclephonico, as tarifas
que vigoram são as seguintes: .,

orçaaiBitos
no Senado

Deante ío déficit • sr. Bnlhíes
pede mais impostos

A reunião da commissão de Finanças
do Senado teve" hontem -'extraordinária

Para a i' e 2a zonas:
,f,,','. .

Cambio 7. . « » m m 33t>$ooo
a S. . . . . . 3oo$ooo'

IO. ..... :. 250$000
t:, ,..(., 2io$ooo

¦" 15 'Jt»íaoo
20. . . . • . -. i4o$ooo

127. . _e . . m -;"o$ooo

Para a 3» zona .

Cambio 7. . . « .. w -i 495íojO
-. 4se?«>o

** 10. ....... 3?S?t*oe
xa. . . ."-.. ..' 3i5$ooo
is, ,., . ,,. .2ô2$ooo
20. •__•*.« aio$ooo

127. .. » m. m -m '-. i6s?ooo

Para a 4* zona :*
Cambio 7. . * » » * 69o$ooo

8, ....<-. fio^$ooo
to. ..... J5oo*.°oo
ia. ..... 42o$ooo
is. ...••• 35o$ooo

20. ... T. ..?So$ooo
a 27 'fi20?ooo.

atmosphera de pólvora, sangue, estu

VtllaCÍÍneTie,o^r^^
balkanica tinha a^ng,Knndres de £-
De Nova York, de L°ndr"-.""L, da
iim e de Paris, os correspondentes aa

mmmÊÊÊSê

Existe uma nota na cláusula, que fixa
a tabeliã do actual contrato, dispondo
tal absurdo, que não sabemos-como foi

permittida a sua inclusão pelas .autori-
dacs encarregadas do seu exame.- Dis-

põe textualmente : As taxas interme-
diárias ias fixadas nas tabellas, desta
cláusula ficam, incluídas nas taxas .im-
mediatamente inferiores estipuladas nas
tabellas para base do preço da assigna-
.«rc (mimai. ...'•'_

Quer isso dizer que ao cambio de
14 63)64. pôde a Telephonica, edentro
das disposições contratuaes, cobrar do
consumidor como. se o cambio estives-
se a 12.

Applicando a tabeliã ao cambio
empresa exploradora

_^
Beber. . . todos bebem, mas só

bebo bem quem 
^^^

un ãfiSi

actual, poderia a
dades 

"d"ò 'continenteg|*M« 
ddSUo serviço cobrar nas quatro' zonas

tinente americano, nao 
j» o_ de ^ , ,dcs;

Wf a? ^S^plrventa" Tm k
üS rb^ÕVe andava a devorar

Oriente.

Lopes
sua.\iio toi muito feliz o

Couçalves quando apresentou a
emenda ao orçamento da Receita gra;
vando com 10 0.0 a renda bruta do»

bilhetes de ingresso nos nossos cam

pos de football. ,
O sr. Lopes Gonçalves nunca se deu

certamente ao trabalho de fazer uma
visita a esses campos, cm que a nossa
mocidade se diverte, trabalhando pa-
rallelamente pelo seu desenvolvimento
physico. Egualmente, o senador ama-
zonense ainda não comprchendeu bem

a organização dás nossas associações
de football, porque não as estudou,
atarefada que é a sua vida com os cs-
tudos do direito internacional ameri-
cano. ,. .

A titulo de matéria subsidiaria para
o momento cm-que s. cx. haja de
defender .a sua emenda, lhe expe
mos o que são as nossas organizações
sociaes de sports athleticos:

Os seus brJlanços annuaes, na maio-
ria das vezes, aceusam Oeficits, porque
cilas têm de attender a despesas, a

que são obrigadas por força mesma
da sua posição. Essas associações ap-

pücam em melhorar a -sua sédc, afora
despesas imprescindíveis, tudo o que
lhe proporcionam os seus contribuintes,
c creia o sr. Lopes Gonçalves que a
estação sportiva não lhes deixa mais,
dc meia duzia dc contos de reis, dc)

que ellas descontam 10 o|o para a |
Liga Metropolitana, a que estão filia-
das.

A prova de que assim é, está na cir-
cumstancia de que só difficultosamen-
te, c apoz annos de prodigioso esforço,
os Clubs de football puderam possuir
installáção mais 011 menos boa. Se
sobre cilas cáe o gravame dc 10 °|°,

do imposto lembrado pelo sr. Lopes
Gonçalves, então ainda mais precária
sc tornará a sua existência.

A commissão de Finanças do Senado
não deve homologar a medida lembra-
da pelo sr. Lopes, tendo ein vista que
ao Congresso cabe mais a tarefa dc
incentivar o desenvolvimento physico
dos moços do que a de estrangular os
centros de sports em que elle se opé
ra, devido exclusivamente á iniciativa
particular.

Se a comniissão não pôde apresentar
substitutivo á emenda do sr. Lopes,
proporcionando qualquer subvenção ás
associações de sport, pode, entretanto,
deixar que as coisas continuem como
estão.

o uricnie. c,,ff:ciCnte para mçs
Er* mais que.sufi«eme \

oecupar a attenção $*££«$_ a sua
passando 1>or >. U ?!"'? moral de
attenção, seguia-se o dever noa!
assumir unia attitude de Un r

partido e, tomado *sse 
^''«"'.^..i.

do, muitos aijos a"-1*. *°\.%
de um marichal all.emío, .maisvo^$;™^%£z^,
categoria d- pachá
mettaHiádbtas, canhões e

actuaes os preços
trezentos c quinze e quatrocentos c vin-
te mil réis, sem que pudesse haver de

parte do consumidor reclamação ai-

guma. j
E at»lm «endo, as reclamações, do

centro commercial, baseadas justamjente
no preço pago actualmente, dc ççitíti c
setenta e cinco, força é confessar | que
'icam de alguma sorte modificadas.

forenças de taxas podem absorver todo
o lucro, quando' oceorrer a necessidade
de exportação de dinheiro, não pôde
deixar de armar a sua defesa na orga-
nização dc tarifas differenciaes.

Assim fazem ampesas ferro-viarias,
como a Paulista,'a São Paulo Railway;
assim fazem erafiresas exploradoras de
serviços publicos, como a City Impró-
vements, a Ligbt and Power; e nos
contratos firmados pelo Governo Fe-
deral, pelos governos estaduaos ou mu-
nicipaes 6 principio assente esse, como
justa garantia á importação dos capitães
estrangeiros.

. Depois não é uma innovação essa de
dependerem os preços das oscillações
cambiacs; no actual contrato da Tcle-

phohica está, como vimos acima, con-
signada essa cláusula; e de como é be-
nevolamente executada para com o pu-
blico, demonstramos no principio deste
artigo.

No projecto do reforma, cm dis-
cussão no Conselho Municipal, convém
não esquecer, as'novas tarifas dividem-
se em duas partes : uma fixa, que essa
variará com as oscillações cambiaes, o

:a outra de consumo de telephoneraas,
paga em dinheiro do paiz, não sujeita
ás fluctuações do cambio.

Os consumidores, que preferirem a
tarifa i fortait, terão duplo lucro: em
primeiro logar, a unificação das taxas
pela extineção das zonas; depois, a
variação nas tabellas, attingindo uma
parte somente da contribuição annual
pagavelá Telephonica.

Além disso aquella cláusula, a. que
hos referimos acima, fazciido-lbe amar-
ga critica, que permittia os cálculos is, a
cobrança ao' cambio de dose, quando
elle estava na taxa dc ituatorse c ses-
senta e tres sessenta e quatro, des-
appareceu no projecto em discussão,
sendo substituída por disposição que
•manda vigorar para a cobrança a taxa
real do dia, com as variações mínimas
da tabeliã cambial.

Mas as variações cambiacs tanto são
para baixo como para cima, e assim
como o serviçd pôde encarecer, pôde
da mesma .firma baratear; a renovação
do corit«-ato em época, como a actual,
cm que o cambio é .desfavorável por
circumstancias varias, permittc encarar
antes com optiniismò do que coin pes-
síniismo o futurei; as taxas' fixas de
:i2o$oóo c de i5Ó?ooò, do projecto, cal-
culadas ao ca'mbio'actual,-podom em
breve prazo soffrèr sensível reducção."A 

exploração telephonica'tem- neces-
sidade dc recorrer ipara • o • seu desen-
volvimento ã industria estrangeira para

importância. . ,» ._,
Chegara a vez do sr. Leopoldo de

Bulhões, relator do orçamento da Kc-
ceita, falar sobre elle, c havia uma es-
pectativa anciosa no seio da commissão,
ainda aturdida pelas revelações seus*-
cionaes que o sr. João Luiz, relator do
orçamento da Viação, fizera ante-hon-

A's 3 horas da tarde, presentes todos
os membros da commissão na -ula onde
esta se reúne ordinariamente, o pre»»-
dente annunciou o inicio dos trabalhos
e deu a palavra ao illustre fmaneis**.

O sr. Bulhões disse que lhe cumpri*
cm primeiro logar expor ao seu collegt
a situação do orçamento da Receita, re-
mentido pela Câmara ao Senado.

Receita para 1917:
Proposta do governo:

Ouro
Receita ordinária . . 105.960:-°4f444
Receita especial. . . 12.405 :ooo$ooo

Total 118.365:2045444
Pcrfcl

Receita ordinária . 3iõ.44a:ooo$ooo
Receita especial. . 12.438 :ooo$ooo

Total .... 328.880 :ooo$ooo
Proposição da Câmara:

Ouro.
Receita ordinária . ,16.310:2048444
Receita especial . . 12.025 :ooo$ooo

f | 1 .nr ,.»—¦«,

Total .... 128.335:2045444
Papel

Receita ordinária . 318.967:0005000
Receita especial. . 12.838:0005000

¦freatandtr-as com as;4a-proposta do go-
veroD.-' apresentará .ãá commissão as
emendas offerecidas pelos senadores, as
reclamações das Associações Comnier
ciaes -e Industriaes 'contra algumas deu-
berações da outra casa do Congresso e
formulara o parecer -tie accordo com o
que Ifor assentado.

A. commissão visivelmente atarantada,
resolveu aguardar a publicação do que-
stionario proposta pelo sr. . Bulhões,
para resolver sobre elle. Fará isto hoje,
em nova reunião que teni' o mesmo in-
teresse e importância.

* «Ji ¦*)

Ó sr. Joõo Luiz deu o seu parecer
verbal sobre as diversas emendas apre-
sentadas ao orçamento da Viação.

S. ex. manifestou-se favorável a
emenda do W. Alfredo El-lis autorizando
o governo da União a transferir ao dc
S. Paulo, os direitos c obrigações que
tem sobre as linhas dc Rio Claro e Ara-
raquará e râniaes, para Jahu c Bauru ,
em virtude dos contratos que tem com
a Companhia Estrada de Ferro Pau-
lista; contrario á emenda do sr. ti.
de Almeida, autorizando, o governo
a contratar com o Ir. Luiz Gomes ou
companhia por este organizada a con-
strucção da Estrada de Perro TranscOn-
tincntal, com orivilegio de 00 artóos,
preferencia para a eonstrucçao da capital
da Republica no planalto de Goyaz, etc ,
favoravetá: emenda do sf. Abdon Ba-
ptista mandando empregar uma das dra-
(ias da baixada fluminense no serviço .dc
dragagem dos rios Cachoeira e Baixo
Itapecu' em Santa Catharina; c con-
trario á do sr. José Murtinho augmen-
tando em 150 :ooo$ooo a verba destina-
da ao pagamento do pessoal jornaleiro
da Fiscalização dos Portos.

Unanimemente a commissão apoiou o
sr. João Luiz. _.

Total .... 331.805:0005000
Confrontando-se os totaes vê-se que

no orçamento ouro da Câmara ha um
augmento de 9.970:0005, e no orçamen.
to papel um augmento de 2.925:00o5ooo
em relação á proposta do governo.

A despesa geral está .fixada na propo-
sição da Câmara em 98.070:3595993,
ouro, c 396.193:2785500, papel. Assm
ha um saldo ouro dc 30.264 :o44?451 *
um déficit papel de 64.388:2785500.

A conversão do saldo ouro cobrira o
oWicíf papel. .

O déficit, porém, reappareccrá desde
que sejam «ctificados as verbas cuja
dotação é por demais insufficiente, do
orçamento da Viação, conforme assigna-
lou o sr. João Luiz, do orçamento da
Marinha, conforme assignalava o sr.
Lyra Tavares, c de outros.

O sr. Bulhões estimava o déficit re-
sultantc das retificações em 18.000

do

A abolição das restri-
cçôes da lei de

amnistia
O SR. MACIEL JÚNIOR

DISCURSA, A PRO-
POSITO, NA CÂMARA

O sr. Antunes Maciel Júnior, np cx-
pediente da sessão, liontcm, da Câmara,
ocoupou a tribunai para tratar da aboli-
ção das ultimas restricções das amnis-
tias de 1895 c 1898. Começou assigna-
lando que tinham interesse histórico as
considerações que pretendia íormular.
E entrou a historiar a pacificação do
Rio Grande do Sul, ligando-â á appro-
vação pelo Congresso do projecto dc
amnistia, em 1893. Articulou, seguida-
mente, varias criticas a essa lei, pro-
curando demonstrar ser cila inconsti-
tueional. Referiu-se posteriormente ás

„ situação
em Porto.}!

O que informa o nos*
¦99 correspondente

(Conclusão.}

Não podem continuar estes myste*
riosl Venha cá pana fora a liis-.orii
dos eamions, -toda a historia, desse cs-
candalo dos eamions, denunciado po!
aiguns jornaes do gbverno. Nós insis-
tiremos por essa aclaração com todo 11
empenho e energia, sem nenhum des-
fallecimento e até onde nos for cou-
sentido. ,', ,„

Fodcm estar certos disso! .
Entretanto, levanta-se outr-j irritantv

incidente entre o coronel Manoel. Ma-
ria Coelho e a "Lucta", do sr. limo

ilcgiindo a "lAtcta", o ministro da,
Colônias encittrcgou aquclle oltic.a. do
ir á Guiné fazer iwia syndicancia as
aecusações feitas pelo sr. Manoel r-e-
queira ao capitão'Teixeira. Pinto, chefe
do estado-maior da Colônia,

Segundo aquelle jornal, a syndicari
cia podia ser feita em Lisboa e o di-
nheiro não abundam para as despesa,
duma desnecessária viagem a muno.

O "Republica", de hontem publicou
uma carta do coronel Manoel Mana
Coelho chamando "torpe" e "pcríiclo

ao argumento dá "Lucta", ç;terminando
oor avisar o órgão do partido unionis a
auc "não permittc que seja. ealumuiaelo
e diga de propósito, mentiras grossei-
rss. porque, quando cllc encontrar a
"Lucta" ihe fará a applicação corrçcti-
va que a sua infâmia merece, embora
ella esteja rodeada do grupo hostil nos

da-

Ge-

que partem para a guerra.
As relações entre o . Mundo e a

insinuar por exemplo, que alguém dc w
guintes palavras que recortamos -'¦-
quelle ultimo jornal ."Imbecil e mão & este jornal,
nial e bom c o "Munds..

Chams-nos uma quadrilha -Pergunta-
mos-lhe se actos de quadrilheiros que
estão na memória de todos foram por
nós praticados e elle diz que queremos
insinuar, por exemplo, que algum de ia
assassinou Santos Cardoso !

Sc não fosse genial c liom, sõ por*
que aqui é que estão os imbecis e mãos,
dir-líic-iamos que é estupidosmho •
que é máosinho, porque, se tal nao su-
cedesse, teria de confessar que os que
elle considera bandidos e quadrilheiros
não (praticaram actos de banditismo,
nem procederam como os que pertencem
a fluadrilhas. , ..-lArre, mariolas I" — brada, n deli-
cada e genial alimaria. E considera di-
famações as perguntas que fizemos so-

;mu viv «.,_,¦..-«. , , vOlVltUetHO a 4nUUSlilU CBiiaiití**"»* !"•»«
Na primeira e segunda zonas «_S asst- , 

ac uisii;jò io3' apPÍrèlhos. dc quasi,'k.t'.; aA ?¦/-.•*.**•.*« rlíreito ao -Díicanien- _ ¦ ¦ • at^ Á~»ti~n,An nn

borzeguins

BmmmÊMM
exercito grego acabava de ..ece^er 

^
SS mtã^íítar^strucW france-

t russos E toda a alliança. balkanica
- gregos 'búlgaros, servios e monte..»-
crinos - tinham ido comprar, canhões
às officinas da firma Schneider, no
CrS 

condições não ^^fjopinião publica europca -encontrar um
Pinto de partida para pronunClar-sc*^n»rMn, è Vienna offegaram ate co-

búlgaros a morrer de cao-BerKm e Vienna

So V. Ex*. Mr visitar os de-
nnsitos do vehiln »le moveis

RED-STÂR
terá oceasião dc verificai- como
são graciosos c práticos os
seus estylos, como é perfeito
o scu acabamento c como são
boas ns coHdições de \mga-
i-i incuto c preço. >S
GONÇALVES DIAS 71
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AS MISSAS DE HOJE
Rezam-se as seguintes por alma dc
Esmcraidina de Mattos Fonseca, ás

S horas, na ertreja do Zumby.
Ilortcsia Teixeira de Assis, ás o 1I2.

B& cfircja de S. Francisco dc Paula.
Mnsrstro Jostl' dc Araújo Vianna, ás

q 1I2, na egreja «le S. Francisco de
.Paula.

O BANQUETE (MERECIDO AO
DR. ALCÂNTARA BACELLAR

Realizou-se hontem, ao meio dia, na
Rotissc-ric Rio Branco, o banquete of-
ferecido ao dr. Alcântara Bacellár, go-
remador do Amazonas, pela represen-
tação federal desse listado.

A sala principal da alhtdidn rolisse-
ric estava primorosamente ornamentada
com flores e plantas raras.

A' hora determinada, tomaram assen-
to á mesa do banquete os srs. capitão
Carlos Eirás, representando o presiden-
te da Republica: senador A. Azeredo,
vice-presidente do Senado; dr. Astol-
piio Dutra, presidente da Caniara dos
Deputados; senarlores 'Bernardo Mon-
teiro, Lopes Gonçalves e Reno Montei-
ro; deputados Antônio Carlos, Ieader
da maioria: Agapito Pereira, Antônio
Nogueira, Monteiro ele Souza c F.phi-
gênio Salles c deputados estaduaes ama-
zonenses drs. João Zany c Domingos
Andrade.

Ao "champaune", o dr. iRego Mon-
teiro fez o ófícrécimento do banquete
ao homenageado, dr. Alcântara Bacel-
lar, em nome da bancada amazonense
na Câmara e 110 Senado.

O governador eleito do Amazonas
pronunciou, seguidamente, com notável
c eloqüente fluencia, um curto discurso,
ap-raelcccmlo a justa homenagem, que
lhe era prestada pela representação do
seu Estado no Congresso Federal.

Durante o serviço, que correu c foi

de'"Andrinopla, cada pollegada deter,
«no Kanlia pelos •assediadores reper-
etrt"a na Allemanha como se-a lamrna
de um Punhal lht rasgasse as ¦ entra-
nhas. Os professores agastara-m-se.
]>.r-se-ia que a gloria militar do. Un-
perio estivesse dependendo da resisteti-
cia do pachá: a quem coubera manter
illesa a fortaleza.

,tj._ Pi ris
Mas o que se passou cm Paris será

descwpt-o nr. terceira parte desta cliro-
nica e constituirá o seu final.

Era Paris, que já era emno o .cc-
nario por «xcellcncia, vasto e lumino-
«o de onde irradiavam sobre o inttn
Üo 03 gestos e expressões dos actores
movidos -pelas aspirações políticas con-
trarias ás dos Impérios hoje .chamados
centraes, presenceava-sc o opposto do
oceorridò cm Vienna e Berlim. Ueia
noticia dc um canhão turco desmonta-
do caia e derramava-se na consciência
de seus habitantes como 11111 fomento
milagroso de alegrias indizíveis: li,
como os canhões turcos eram cons-
tantemente desmontados aos punhados,
o contentamento dc Paris assumiu pro-
porções de um verdadeiro delírio;

Por uma questão de clareza c mc-
thodo iillelleclual, a op;uião publica re-
õolveu -personalisar a fonte de suas tão
legitimas satsfações. Os suecessos ob-
tidos nos Balkans pelos adversários do
sultão .tinham forçosamente .tutores.
Tratava-se unicamente de procural-os e,
uma vez encontrados,, pol-os em relevo
e bem salicntal-os. lísse trabalho feito
ia simplificar consideravelmente a ta-
refa dc quem estivesse na obrigação dc
coimnentnr, dahi por deante, _as factos
que se ism desenrolando. Ficava o
serviço reduzido ao estudo de uma ou
duas personagens, crise muito menos
difficil do que o exame complexo da
obra de vários povos.

Foi; então, por causa disso que a un-
prensa de Paris decidiu ¦erguer. 110 topo
ele cada unia das columnas nue cila cie-
dicava diariamente no assumpto da
guerra baikan:ca, um pedestal ao rei
Fernando da Bulgária c outro no acw.il
rei da Grécia. Havia dois poderosos
motivos para que ella collocasse, outra,
ora, esses dois príncipes muito acima
elos soberanos da Áustria e do Monte-
negro. _ .

O actui! rei da Grécia — entno sim-
pies general em chefe e não ainda so-
berano — estava destinado a remar um
dia sobre o que, ainda hoje, alguns cs-
criptores chamam a Hcltadc. pátria de
uma raça de cujas tradições in.tellectu..es
e artisiicas a França se fçz herdeira
após dois mil annos de historia, O
principe não passava de um dinantar-
qttez e as virtudes do scu povo. com-
parativamente ás dos seus antepassados,
tinham cIc5.tpparecido na razão directa
elos séculos que separavam os fillios dos
avós. Mas o espirito tradicionalista
francez não quiz saber dc considerações
superiores ao seu ideal. .

Quanto ao rei Fernando da Bulgária,
os seus titulos á admiração, da França
eram mais leg/timos e mais chegados
ciue os de Constántino. O t-;cii-. -los
búlgaros ern Orleans. Não houve fran-
ccz', por feroz que fosse o seu repúb 1-
cinismo, que não enxertrasse naquelle
descendente elos reis de França um na-
tricio. Xo seu conceito, o filho da prm-
ceza Clementina era um representante
da França a actuar no Oriente. Fer-
liando teve a-ncla mais admiradores em
Paris do que Constántino.

A moral desta chronica ei que a gente
nunca sabe. qu-tro annns antes, como
vae pensar quatro annos deoo:s. E sa-
hidos são os outros animaes nue. ao
contrario do que fazem ns homens, nao
exnrimctn as pronrias idéas .

Que delicia se elles pudessem ser po-
lilicos ou diplomatas I

3- de outubro de lOil.
o*»

griantes só teriam direilo ao paganien
to de cemfo e setenta e cinco mil réis
por telephone, quando estivesse o caiu-
bio na'casa dos 15. o que não acontece
desde que teve inicio a guerra: eu-
ropéa. .. -j; I

Entretanto, e siiva isso de resposta
aos que negam á Companhia Tclephoni-
ca a justiça que ella deve merecw, toda

gente sabe que desse direito que', lhe
assiste em face do contrato actual | ella
não lançou mão, .procedendo á cóbran-
ç,i dos seus assignantes como se esti-
vesse a gozar da taxa cambial-acima.de
quinei dinheiros e em muitas zonas,
mesmo' abaixo da tabeliã, suavizando o

pagamento ainda com o pcrmitlil-a. em

prestações mensaes, abrindo mão ajssím
de um lucro a 

'-. 
que poderia -. legitima-

mente, aspirar. • ;
Dir-se-á que assim fazendo, em época

anormal como a- que atravessamos,; ella
defende os seus interesses, pois^ sc
âggrayassê os preços, como seria- de
seu direito, diminuiria o numero :dç as-
signantes, não supportando mUito^ o
accicscimo da despesa

todo o material èrhfím. destinado ao
serviço. Essas-Requisições'são feitas cm

ouro, de onde a necessidade ainda de
procaver-se a empresa exploradora
com as tabellas variáveis para a co-
branca do serviço fornecido. E' o mes^
mo, que se dá, por exemplo, coin o ser-
viço de illuminação, com o serviço da
City. grandes importadores dc material
que não é encontrado 110 paiz-, com ns
empresas ferro-viarias c tantas outras,
contribuintes forçadas dos. mercados
estrangeiros, á falta de: iudijstria . na-
cional-correspondente.

-Ninguém ignora 6 desenvolvimento
que-vão tendo .dia a dia entrç.-.nos-os
serviços da Braziiian Tractión; pois
bem, apezar desse incremento que dc-
veria trazer grandes -lucros, a renda do
capital empregado nas instaliações bai-
xou, desde que a Caixa dc Conversão
não mais conseguiu estabilizar o cam-
bio de seis a quatro c meio por cento,
conformo as declarações 'autorizadas

dos directores da Empresa.
O ideal para"'o publico seria, como

disse sensatamente o nosso correspon-
dasPerfeitamente, mas esse procedi- j dente, estar a salvo das surprezas

mento de intclligente administração re-1 0I.,mdns dc fluctuações cambiaes, de

sponde, .parece-nos com vantagem ás _orte a manter estável o scu orçamento
lhe, '" ' '

aecusações que constantemente llie, fa-
zem de pretender escorchar os seus
freguezes com preços a que ninguém
•resiste. - _.

As tabellas baseadas cm oscilações
cambiacs têm e não podem deixar de

ter quem as encare com terror. -f
O nosso missivista dc antediontem

lembrou a fixação dos preços do servi-
ço em moeda papel do paiz c dessa! opi-
nião são varias pessoas que se nos;tem
dirigido sobre o assumpto. j

As tarifas ¦ baseadas em fluctuações
cambiacs são fatalidades contingentes a

paizes pobres dc capital como o nosso,
obrigados a recorrer ao ouro estrangei-
ro e a pagar em ouro os juros desse cit-

pitai importado. • ' •» ,
Uma empresa que recorre ao:.capital

estrangeiro, òbrigando-se a um doternu-
nado juro, applicado esse capital çm um

paiz em que a

de despesas.
Mas como garantir hoje a estabilid.v

de cm qualquer orçamento, quando nin-
gueni pôde ter certeza nos preços de

produeto algum; quando o encareci-
mento dos gencros mais legitimamente
nacionaes ..toma como pretexto sempre
a baixa do cambio ?

Senhora de um direito que lhe ga-
rante o contrato actual, não acredita-
mos que a Companhia Telephonica dclle
atra mão, cm vista das razões, cm que
aliás .muito justamente se estriba.

As tabellas cambiaes húo de sempre
regular,' infelizmente, 

'as 
nossas despe-

sas,' mercê das contingências que nos
constrangem a. recorrer ao capital çs-
trangeiro — ao capital ouro, cujos
rosdevemos retribuir cm :uro.

(Do Imparcial).

contos.
Aliás as omissões que o relator

orçamento da Viação observara, attin-
gem a mais do dobro daquella ..impor-
tancia.

Entretanto, o sr. Bulhões continuou.
Ha um déficit. Se não for possível fa-
zel-o desappareccr por meio de novos
cortes na despesa, teremos de desenvol-
ver a receita. Como conseguil-o?

O art. 29 da Constituição da ao outro
ramo do Congresso a iniciativa das leis
dc impostos. O Senado não pode evidcn-
temente erear novos titulos de receita,
nias poderá desdobral-os, creando, au.
ementando, reduzindo ou supprimindo
taxas. E* uma questão preliminar que
precisa ser rtsolvida de accordo com o.
precedentes. .

Firmada a comoetencia do Senado
para ampliar as tributações estabeleci-
das pela proposição da Câmara —quaes
as taxas que convém sejam augmenta-
das? os titulos que devem ser desdo-
brados? _ .

Ha uma emenda do sr. Guanabara
ecrando os monopólios de tabaco e de
seguros. S. ex. achava que esse assum-
pto devia constituir um projecto a
parte do orçamento. Trata-se de medi-
das que devem ser estudadas c consi-
deradas detidamente, c a matéria do
orçamento é de urgência. Não pode-
mos contar com recursos advindos
dahi. ... _ .

Ha uma outra emenda do sr. ünco
Coelho sobre a taxação do jogo. b
outro assumpto que dcye ser discutido
com os vagares. Deve ser também objc-
cto de uma proposição á parte.

Ora, são precisos os vastos recur-
sos! O relator propunha:

a) tributação do assucar refinado;
&) da gazolina; ,
c) da renda dos depósitos bancários,
d) da transmissão de apólices e em-

barcações;
e) dos juros das apólices.
Estes impostos darão 10.000 :ooo?ooo.
O sr Bulhões reconhecia a enormi-

dade e a gravidade do sacrifício pe-
dido ao povo. mas não encontrava ou-
tro remédio. No entanto, s. ex. via
enormes vantagens para o nosso credi-
to financeiro e moral na satisfação
nontüàil dos nossos compromissos ex-
ternos. ¦ Urgia o equilíbrio orçamentário
verdadeiro, sincero, real. Impunha-se o-
sacrifício.

A crise financeira c pavorosa.
Eis o passivo do Thesouro:
Letras £ 4.000.000 e fio.000 :ooo?ooo.
iPapol-mocila, 1.000.000 :ooo5ooo.
Divida externa, £ 115.000.000.
Divida, interna, 800.000 :oool>ooo.
-Accrcsce que a divida fluetuante e

formidável.
Mas o relator observava qtte^ a nossa

subsequentes tentativas de abolição das|j_.re actos, que não foram nossos, e^ que
restricções por ella impontas, narrando | talvez nos queiram os do "Mundo" at-
então, a marcha da elaboração da actual Jnbu^por ^^Mxos 

actos de

Não desceremos á vileza de lhes «pa-
gar oa mesma moeda. Registaremos"** ' " '"- uar-

lei, na Câmara c no Senado, até á sua
saneção pelo presidente da Republica.

O orador passou depois a tratar do'que o respeito que o "Mundo" diz ,_

golpe de Estado dc 3 de novembro <^$^
1893, declarando tor sido essa a pn-l cj_ chapado, mariolns, cano dc esgoto,
meira ferida que o pacto federal sof- difauiadores, quadrilheiros, malfeitores,
freu, assinalando, por «gjgf^g »o°"! 7e^ ^'^ll^ot''"0os seus defensores íorani, cntao,_ os fc-, ^ , j,om(J é (loplor!lv__ 0 desenvolvi-
deralistas suJ-rio-grandenses, pois fora __,en.0 das paixões partidárias entre nós
exactamente dellc» que partiu a re- — precisamente quando os gravíssimos
-ic-cin contra n dieiidura- sendo essa problemas internos e externos impõem,acçao contra a üiclt.oura, «nao essa 

j^ fo abgohlta „ ^tao de todos,
reacçao secundada pelo senador Lauro,.para a sa|vaí5o <ic3i;í infelÍ!! patria !
Sodré, que governava, naquelle momen-
to histórico, s Pará. Os dcmaÍ3 go-
vernadores—proseguiu o orador, ou ad-
heriram ou emudeceram, deante da dis-
solução violenta do Congresso. Nessa
altura, passou o representante sul-rio-
graneletise a tratar do governo do sr.
Júlio dc Ca-stilhos, acoimando-o de illc-
gal, assim conio o do marechal Floria-
no Peixoto, declarando que este preten-
dera, aliás, ver constituído o Rio Gran-
de sem paralmentarismo e sem positl-
vismo.

O orador leu, então, tclegrammas ou-
thenticos, nesse sentido, trocados entre
o marechal Floriano e o dr. Antão de
Faria, scu ministro da Agricultura
Isso posto, entrou o orador a remetno-
rar, de novo, episódios históricos refe-
rentes ás amnistiís alludidas e terminou
o seu discurso formulando, em nome do
seu partido, os agradecimentos dos fc-
deralistas sul-rio-grandenses, a quantos
concorreram para a vigência da actual
lei, abolindo as ultimas restricções con-
stantes das leis anteriores.

CARNES VERDE S
MA1AUOUKU DE Ü.l.Uvt CUL3

— Forani abatidos no Matadouro de
Ssota Cruz, para o consumo desta capi-
tal, 512 rezes, 51 porcos, 16 carneiros
e 32 vitellas. sendo: de Durisch & C,
15 rezes; de Cândido É. de Mello, 52
rezes -e 2 porcos; de Arthur Mendes
& C, 65 rezes; de Lima * Filhos, 35
rezes, 7 porcos e 3 viteilas; de Fran-
cisco V. Goulart, _fS rezes, 22 porcos e
,4 vitellas; de João Pimenta dc Abreu,
23 reses; de Oliveira Simão & C, 100
rezes e 12 porcos; da Cooperativa dos
Retalhistas, 12 rezls; de Portinbo & C„
24 rezes; de Augusto -Marta da, Motta,
27 rezes e: 16 carneiros; de Basilio Ta-
vares, 6 rezes- c 16 vitellas; dc Fer-
nandes Marcondes,;9 porcos; de F. P.
Oliveira-& C,..331 rezes; de Edgard de
Azevedo, 34 rezesjlde A. Vigorito So-
bri.nho. 2 porcos, é dc Sobreira & C,
28 rezes.

ENTREPOSTO DE 8. DIOGO —
Vigoraram.. 03 seguintes preços:

Rezes ..,'.,;.. $700 a $760
Porcos 1515c a :520o
Carneiros. ..... — a 2?ooo
Vitellas $900 a t5ooo

n»n.immr nn_]nnw MATADOURO DA PENHA —
DEBILIDADE  Q „ ql™ Foram abatidas hontem «o Matadouro

pessoa que | fa peni_.. ,7 rezes

situação econômica nao_e ma. Seria boa

trabalho demasiado, on esteja nu-
jelta a Inquietações oa a excessos
contiütMdos.idò corpo, toma-so de-
bilifadfl, se o sangue não é consei-»
Tado bem nutrido, rico e puro.
Dores do cabeça, ponco appctite,
fnlta de sonino ic|inradoi- c palli-
dez são symptomns quo denotam
11 escassez dn nutrição do sangue.
Bons resultados serão obtidos com
o uso das Pílulas Rosadas do
DR. Williams. O Grande Tônico da
Sangue c dos Nervos.

ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS — Pa-
ro. os Armazéns Frigoríficos do C;ic!
do Porto foram abatidas em Santa
Cruz, por Oliveira & C„ afim.de serem
-eptportadas, 488 rezes, sondo tres rc-
j citadas.

ju-

Beber. . . todos bebem, mas so
bebe bem quem "^^jg

Um importante tele-
gramma do

governador de Matto
Grosso

Conseguimos hontem saber que o pre-
sidente cia Republica recebeu o *
graríima ciue se segue, dirigido pele1 te-
•neral Caetano dc Albuquerque, go^er-
¦n-idor de Matto Grosso:

''Cuvuii' 7 - Tendo sido hontem
intimado do decreto .tle jfMMj
processo de responsablMadç comia au-n

I Ilegalmente instaurado c. ciado., a et
feito pela Asscmbléa Legislativa do, 1.=.-

I aclo, segundo- o qual fui aceusado e

pronti.ciadd como - incurso na .perda do
cargo, ex-vi do art. C» c seus -pftragr -
nhos i° =" c 36o in fme, da W .n. 2.1.
de 15 de novembro de 1S92 deixando
do prominòiar-uic na- pena de;incaB.i;
cidade, por oito annosij..-Parado--^-
cicio de emprego do talado. »e a"V
do com o,mesmo artigo. Por ser esta
parte inconstitucional, cumpre-me pro
tes-ar nerante V. ex., como o t."'Çt)
Plante" todos os. chefes d£ Estofo e
autoridades superiores da Repub1iMj.e
toda a nação, contra a forma.--íllegai,
irrita e tumultuosa por que toi enca-
miniiado este processo, ultimado m. <|
dade de Corumbá; pira- onde se mudou
a sede da Asscmbléa. cujo funec-ona-
monto, nos termos do art. 6". paragra-
pito .-; da Constituição do Estado - ar-"tiêo i° do scu regimento, interno de-

'verb, ter logar nesta capital havendo
obtido un«t ordem de hapças-

edida nelo Supremo lr:nu-

•mt-o*"São Lourenço"
-íio Novo,
brindes —

— Cigarros po-
milares dc fumo

para 200 réis. com viliosos
LOnivS SA' fi- Ç.

para isso
corpus cone
nal Federal, e mandada cumprir, com o
apo:o de numerosa orça federal. £11
constituída a Assembléa. sem 011/1^
terounliás de defesa, por mim -.P»^
tidas c sem o meu comnareanjonto
òu fe' advogado, pm assistir aos actos
do processo, como lhe facultasse os ar-
ticos 8» c 13o da lei n. =6. dc 17.de
novembro de iSgz', concluiu a reter.chi

Política dos Estados
O caso de Matto Grosso

¦ O dr. Antônio Currêa da Costa, cx-pre-
siJoatc de Matto Grosso, recebeu o seguiu-
f despacho:

"Cuvada', 6. — Asscml-1'a, continuando
tunecionar lui'iutltua--ianientc, pronunciou
hoje general Caetano, manjando _ intiiiial-o
intcrine-dio juiz i" vara íesta-capital.

Directoria Telegraplioa continua impelir
transmissão quasi iodos nossos telçsrani-
i::as, allcgando ser ordem governo federal."

A pronuncia do general Caetano de
Albuquerque"CuyabÍj "'• (A; A.) -O presidente do

listado, lendo sido pronunciado pela As-
sembléa Legislativa, foi lionteui, á tarde,
intimado polo juiz da Ia vara desta ca-
pitai.

ERA ÜM DIA A CAUÇÃO DA
NEGOCIATA MEISEfr

Hontem, á tarde, foi scientíficada -a|
thesouraria da Central do Brasil da dc-
cret-ação de uma nova penhora a cau-
ção feita por Charles Meisel, para
execução do contrato que firmara para
o fornecimento de carvão ai|tiella via-

Essa penhora foi requerida por No-
minando dc Miranda Ribeiro, como
credor da quantia dc 27:2505-000, tendo
a mesma rechido no resloiU-e ela quantia
existente na thesouraria, a qual
aS:ooo?, cm titulos do lhesottro
deral. , , , 

'¦-.,
A diligencia foi executada por

officiaes de justiça.

ele
Fc

dois

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 7 — (A. n.l — O Congres.

so de Economia Nacional, conserva-se
em sessão permanente até que o governo
se pronuncie sobre o projecto elaborado
pelo Congresso a respeito do pão.

Lisboa, 7 — ÍA. H.) — Foram, en-
  ..... trcejues ao ítoverno. afim tle.seguirem  , . .. ,;,,„.- Bein'e

impeccavel, tocou um quintelto musical, para a Inglaterra, varas navios ex-al- processo, «'leijao.põde nngar,
sob a direcção da maestrit» portenha iemSes que estavam sendo explorados do mais elementar bom sen=o. u.
Ana Monter». *or particulares. ^. ções rcspcitosis.

Asscmbléa a primeira nir.e
cesso decretando a munia r-wn-";3-
com a qu.il não mc contormo e pro-
festo oiantèr-hie 110 governo -lo LStatio.
certo c confianfe de que encoiitrare.
ns tribunaes c nos poderes. snpe.iores
da Rèptitíica o amparo e a .justiça-con-
tra a arbitrariedade praticada pela. mes-

XO TIIK-SOLItO

ma Assembléa; composta, ele meus fnnti-
gos declarados; a qual não podendo ae-

pelas armas, lançou itiao -desse. ., .:  deantepc.r-nie

Pagameiitos cffectuaiios lionte-.n
Ò Thesouro Nacional' .effectuoii hon-

tem. os seguintes pag»m«itoS : .
de i..i:io2$ooo. a Companhia eles

Chemins: dc Fer, ele medições ;>rov..;o
rias em elei-cmbro dc 1915 !'.-_,

de i!í:ooo$ooo. a d-'versos <lc torneei-
mcnt.os ao .Ministério da Agricultura no
corrente anno ; , , ... . ,,.

de 1 íjooS. a Rodri-o \ lanna, de c!i-
vidas dc exercicios findos ;

ele 21:8951.69o; a Tltc Kio de Janeiro
Tramway íLieht. de fornecimentos ao
Ministério da Marinha ; c

de 11:67o$62o, a diversos de forneci-
mentos ao Ministério da Viação, no cor-
tente anar.

se o -governo inglez não estivesse cre-
ando restricções ao nosso commercio,
principalmente o do café. V,,.,;,

Advertido dc que, sendo o déficit
na melhor c na mais gratuita das hy-
potheses ele 18.000 contos, o relator só
arranjara recursos na importância cie
10.000, s. ex. disse que proporia amda
a elevação do imposto sobre o phosplio-
ro, dc 20 para 30 réis o que daria
uma renda de cinco mil contos, e a
reducção de 2.500 contos nos vencimen-
tos dos addidos, o que a Câmara dei-
xára de fazer, apezar dc combinado.

Com isto teremos vencido o déficit.
Outras medidas deveriam ser toma-

d!A 
defesa, do cambio era a principal

aos seus olhos. Vinha a talho dc foice
'exemplo da França, tomando os 11-

tulos particulares c dcpositando-os nos
bancos americanos para garantia das
onerações por conta do governo. Como"simples! 

Os particulares ., emprestam
os titulos cm troca de certificados eme
os representam '- iodem ser negociados
na bolsa, recebendo pontualmente os
juros c uma bonificação. O prazo do
empréstimo é dc um anno, podendo ser
.prorogado até tres annos. O governo
francez restituirú os títulos empresta-
dos em troca de cerliucados, podendo
vcndel-os se fôr necessário, neste caso
págando-os aos particulares ou porta-
áorês emprestadores, por uma cotação
fixada. Por este meio o governo fran-
ccz defendeu o cambio evitando rc-
mèssas dc ouro para a America. O
governo brasileiro oodera seguir este
exemplo e até mesmo estender a opc-
ração ao café, caso persistam as pro-
hibições dc exportação para a Hollan-
da e Súcia e se formem grandes
"stoclcs" do produeto em Santos. _

Desl'artc resolveremos a questão 11-
nanecira do momento e evitaremos a
crise econômica. O momento exige co-
ragein c patriotismo nos dirigentes e
no povo. .. .

í aproveitando a opportunidade,. o sr.
Bulhões 1-ivantou a bandeira, revisioms-
ta A crise financeira, que e periódica
e rrcral só poderá ser conjurada pela
íevisãov-que nos habilitara a,_ reformar
o regimen tributário da União ¦.«: dos
Estados A revisão constitucional e ur-

; --ente c mais imperiosa se torna para a
Sati.ficação dos Estados e a adaptação
elo regimen presidencial federativo ao
povo 

'brasileiro, dando cfíicacia ás ga-
r.mtias e direitos que o oacto funda-

1 mental consagra.' // faut devenir cc que nous sommcs
L' Itotnme est quclque chose qui dotl

se sttrmonler.'Assim falava Zarathrusta,
Mas o relator da. receita voltava ao

assumpto pira terminar.
•A commissão devia resolver antes dc

entrar 110 estudo dos detalhes do orça
mento as seguintes questões que sua
cx. propunha :

,»•  O equilíbrio orçamentário pôde
ser obtido por meio de economias ?

2" — Caso não possa, ser alcançado
por es;e meio, •devem ser augmentados
os impostos mencionados na preposição
da Câmara ?

..»  Sc decidir pela negativa, tem o
Senado competência para desdobrar o.
titulos dc receita c crear novas Ia
xas

4» — Quaes são os titulos que devem
ser desdobrados ?

Assentados estes pontos, o relator ex-
porá as estimativas da Can«j:n_ çç-a-

O DIA NO SENADO
f A QUE SE RESUMIU A SESSÃO

Acreditará o leitor que .0 Senado
só'ftlnccionou hontem pára ouvir a lei-
tura de um-'telegramma de '¦ Corumbá,
noticiando a pronuncia do presidente de
•Matto Grosso? Pois foi.

¦StiO»»'

Os novos deputados
haitianos

A requerimento do sr. Netto Cam-
pello, solicitando urgência, foram -hon-
tem votados e approvados, na ordem
do dia da sessão da Camarn, os .pare-
ceres da commissão. dé Petições e Pode-
res. mandando reconhecer" .deputados'federaes; 

pelos 20 e 3° districtos do
Estado da Bahia, respectiviimentc, os
srs.' JI J. Seabra e Tíatil .Alves.

A.propósito da .votação desses pare-
ceies, houve, hontem, .na Câmara, uni
faeto interessante. Constava da matéria
de votação 'na ordem do dia da sessão,
o .-«".icrimcnto do sr. Souza c Silva,
palindo a nomeação de uma comniissão
de deputados, para representar a Ca-
mara nas ..manobras militares, que a
rapaziada do voluntariado especial esta
procedendo nos campos dos Aífonsos e
circumvizinhànças, Contra esse reque-
rimento se manifestaram ou da tribuna
ou nos corredores da Câmara cerca de
doze deputados, capitaneados .pelos srs.
Bueno de Andrada e Erasmo de Ma-
cedo. Isso não obstante, a approvaçao
elo requerimento daquelle deputado
fluminense estava, hontem, 11a iiníiil-
nencia de verificar-se, até porque os
lycurgos habituaes da tribuna_ c da ora-
toria lyrica — muito á feição do as-
sumpto — se haviam já, ua véspera,
pronunciado, inclusive o sr. Fausto
Ferraz, como dc costume nesses casos,
cm duplicata...

O sr. Erasmo de Macedo appcllou,
então, pt-ra um processo «lila-.orio sum-
mario: mandou riscar o nome dos
" deputados pernambucanos qtte ie
achavam presentes á sessão, segundo a
lista da porta. A eliminação desses 11
nomes fazia com que sc. verificasse
isto: achatido-sc presentes :'t sessão só-
nicníe 112 deputados, por oceasião da
ordem do dia, ficaria esse numero re-
düzido a toi, isto é, os pareceres man-
tinndo reconhecer deputados os srs.
Seabra c Rnul Alves teriam a sua vo-
lacão retardada, não podendo ser ap-
provada a urgência requerida pelo sr.
Nctto GÀnípelld, por falta de quorum
regimental. Para que tal se verificas-
se, bastaria que o sr. Bueno dc Anelra-
da articulasse o requerimento respe-
ctivo, que tinha enpalilhado...

O sr. Cosia (Ribeiro. Ieader da ban-
cada pernambucana, sabendo elo que se
passava, determinou, ú revelia do sr.
Erasmo, que fossem riscados os riscos
eliminatórios pedidos por esle 11, lista
de presença da porta. E, assim, houve
numero para a approvaçao da urgen-
cia e, subseqüentemente; tios pareceres
mandando reconhecei- deputados aquel-
les dois políticos bahianosi eruc só não
toin.ira.u -possa porque fe não achavam
presentes na Ca-.v.ara.

E eis como o'Sr. Erasmo ele Macedo,
rebellado contra o requerimento do sr.
Souza e Silva, fez .honlem, 110 Monroe,
— sem querer, valha a verdade — op-
posição ao chefe do partido si'.u;i:io-
nisía da Mí»..-

DE S. PAULO
O CONGRESSO MEDI-

CO PAULISTA
S. Paulo; 6 de novembro — Está of-

ficialincnte nnnunciada para 1 de de-
ZL-mbro a installa.ão do Congresso Me-
dico Paulista, idéa a principio esquiva-
mente acceita, mas que rapidamente
medrou e ganhou as devidas propor-
ções.

E uma coisa inuito para reparos
todos honrosos, é que a alma do grande
congresso scicntiíico, que se vae rea-
lizar é um profissional relativamente
moço, dotado de uma força de vontade
e dc tuna operosidade que devem ter
sido, sem duvida, os principaes factores
do desideéaiuni cm .perspectiva.

Já uiha vez, nestas noticias de São
Paulo, quando ainda o Congresso Me-
dico ora um sonho, uma quasi utopia,
declinámos o nome do dr. Ayres.Nctlo.
Quem traça eslas linhas estava, então,
em sua companhia • e na do illustre:
scientisla Pereira Barreto, durante uin
entreacto thcatral. A palestra versa-
va especialmente sobro a organização
do Congresso. Com a sua franqueza
quasi áspera, nus tradicionalmente rc-
spc-itada e bemquisth. Pereira Barreto
pretendia convencer Ayres Netto de
que, para São Paulo, era pouco.uni
congresso medico regional. Devia sei
11111 congresso internacional...

Replicava Ayres Netto com calor, eu-.-
hora acatando a opinião do mestre.
Sim, porque Luiz Pereira Barreto, para
.1 classe medica dc São Paulo, alia.,
muito numerosa, é sempre o nitsire, o
sábio, uma espécie de collega mentor.
Teve elle prova disso quando se feste-
jou, solenneincnte, o seu jubilett sei-
enlifico.

Achava Ayres Netto — e o tem;",
tem demonstrado que não achava mai
— que São Paulo já não fazia pouco
realizando um congresso modesto, em
cujo seio havia muito o que lazer.
Quantas theses. mesmo dc caracter ou
natureza regionalista, estavam por ven-
tilar c debater, dentro das fronteiras
de São Paulo ? E de enlãr para ci
Ayres Xetlo foi como 1:111 Pedro. ')
Eremila, da cruzada a que üe \.--u..

lAs aelhesões foram chegando, .'-.., dif-
ficuidades forani dcsàpparecendo, o so-
nho se foi óbjectivando numa rcalida-
de digna dos esforços empregados pelo
incansável batalhador e o congresso
medico está já com a época da sua
installáção definitivamente marcada.
Coincidência digna de nota especial:
realiza-se o congresso medico quando
se encontra dirigindo o departamento
elo Interior um medico, o sr. Oscar Ro-
eirigues Alves, epie também vae còntn-
buitido para mie o auspicioso aconteci-
111611I11 seja coroado de brilhante exilo.

-1. é Indiscutível que o congresso me-
dico paulista trará a luminoso debate
theses dc excepcional importância . e
actualidade, não sendo absurdo conjç-
ct-.irar eme desse debate hão de sair
varias iniciativas de muito, proveio
para São Paulo e para o paiz — t..

¦ — i-rra**»- <&}*•&*)»* • "*"'*'

SEIíTjO DK NOMEAÇÃO

Ilc-qiiei-iiiicuto du njiiilnnles il*>
fieis (Je ni-inuzcns

O ministro da Fazenda resolveu de-
ferir o requerimento <.-iu que os ajudait*
tes de fieis .le armazéns, extinetos, <-i
Alfândega desta capital, recorrem <!•*
decisão do inspector da mesma aduana.
í|up lhes negou restituição <!o que l'1-'3
foi descontado, ,1 titulo de r.eilo dc no-
inea.ão. visto que taes ajudantes san
designados pelos fieis, mediante piop..à-
Ia anprovada pelo ministro, não senda

. considerados fúnecionarios publico,
liem possuindo titulo de nomeação, tiã«' 

I podendo portanto estarem -sujeitos *"
- cefcridu sello-

A*!V-
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"CORREIO T5& MANHÃ — Quarfa-fdra, 8 <lc Novembro dc lOlft
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0 escaudalo
dos telephones

' -Variei serão de mais quaesquer idéas
•3ttn ftiyox desla irritante questão em que
se oreiende dar ao publico um tão
ítrtmde favor que clle não quer recebel-o
iitím a tiro... De facto a vantagem
jmitica c única do telephone está na
«ua generalização o .para- conseguil-o
outro caminho não Ua quo barateal-o ao
ultimo extremo.

Se assim se fizesse, dia viria que,
fluem Pretendesse alugar uma casa faria
Jogo esta pergunta — TEM TELE-
íftlIONiE ? — do mesmo modo quc hoje
se pergunta - TEM LUZ BbECTRICA

e n'oul!"is tempos — SIE TINHA
JVGÜA ©.\'CÀN'A!DA—. O telephone
(lassaria a constituir uni objecto próprio
«Io iinmovcl. Mas para isso seria preci-
«o que o seu preço mensal i,ão exce-
desse dc , ,
joSooo estando o cambio acima de 15
ísSooo estando o cambio abaixo de 15

Ora, se a empresa que explora esse
«erviço pouco sc inconintoda com a sua
generalização, outro tanto não suecede
«¦n:n uma casa da nossa Capital que en-
tendeu generalizar .1 elegância entre o
fr.vo barbado, íi todo custo, não -media-
1J0 sacrifícios e não olhando a grandes
vantagens, Essa casa, que se adivinha
8ogo ser a Guanabara,—R, Carioca, 31,
— faz sob medida elegantíssimos ter-
jios de casimira ingleza que valem
120Í.100 pela insignificante quantia dc
SoSwo a qualquer cambio, sendo a mc-
ta-.lc paga em papel c a outra metade...
também etn papel.

A fazenda é que vale ouro.

AS MANOBRAS MILI-
TARES

Paris LOM Lisboa ii
O si». Carvalho Azevedo falia*

nos sobre a vida actual
nessas quatro capitães

vi ate
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O sr. Carvallto Aoevedo

KKAIJZAM-SE HOJE
OS GRANDES EXERCI-

CIOS FINAES
Encerra-se hoje, com a presença io

presidente da Republica c altas autori-
aludes civis « militares, o periodo das.
(iiaiiobrhs iniciadas no dia 25 do mez
passado..

Como já noticiámos, as forças, que
foram divididas <"U dois partidos, estão
assim concentradas: partido azul, do
coínmándo do general Tito Ivscobar,
coustituido pelos 3" regimetno dc in-
fanteria, 53" <• $6" batalhões de caça-
dores, .-5" grupo dc oüuzciros, 1" com-
jianllin 

'de 
meiraliiadoras, 20" grupo dc

artilheria dc montanha; uma companhia
<lc sapnilóros, uma companhia dc ponto--
neiros u" regimento de cavallaria, um
liclotãò tic lelcgraphistás c ambulância;
partido vermelho; do cominando do gc-
iiicral Uno dc Oliveira Ramos e con-
ütituido pelos i° <• 2" regimentos de
infanteria, 1" regimento de cavalaria,
n" companliia de metralhadoras, um
grupo do 1" regimento de artilheria,
mn p<.-!ol.io du tclegrapliistas e auibu-
It.iii.-ia.

Desde liontcm, esta cm desenvolvi-
mento o seguinte llieina: Forças do
jiarlido vermelho desembarcaram cm
Scpctibii, pela madrugada 1 patriilhas dc
cavallaria foram assignáladas na linha

' fazenda dc BantfiV-Ucliro-GericiiH'. l.'.0r-
lc destacamento íoi descoberto cm San-
tissimo. O grosso das tropas (súppõsto)
vslíi ainda effcctuatitlo o desembarque,
protegido pela esquadra vermelha fim-
dcad.l cm íicpeliba. As tropas do par-
4idõ azul oecupam a linha Dcodoro-
Kicòla-Escóla dc Aviação. O grosso
dessas tronas (sttpnosto) está conecn-
irado lia Capital Federal; A cs.iuadra
azul está refugiada na Bahia Guan.v
bara. O trafego (lar, liulias férreas é
inteiramente interrompido',

Zona da manobra, pelo lado sul: cs-
(radas Hangú e Santa Cruz; pelo lado
norte, linhas das serras Marapicú c Gc-
í-iciiió, linha dc bondes do Gericinó,
Olaria o deste ponto a Dcodoro. l'rc-
sinilc-se, pur essa disposição, quc. o
partido vermelho tem por objectivo
oecupar a Villa Militar, cabendo a sua
defesa ao partido azul.

O director da Central mandou or-
jjanizar um trem dc listado, quc par-
tira da gare -da estação inicial, para
¦ciiiiducção do. presidente da Republica
« dc sua comitiva.

Acompanharão o chefe dc Estado
sua- casa civil .0 militar, os ministros
«Ia Fazenda, Marinha, Guerra. Viação e
Interior, o chefe de policia, o director
tia Central, o stib-direclor .do trafego,
o inspector do movimento, jornalistas e
officiaes do Exercito e Armada.

O chefe do Departamento da Guerra
convidou os officiaes ;gçricracs para as-
sistirem á manobra final.

O capitão Octavio Rocha, assis-
tem- do quartel general da s" região.

«- quc respondia pelo expediente da-
«lucila região, durante a ausência do
gen. ral Gabino Ik-zouro. partiu honlem
para a zona das manobras, afim dc
acompanhar o combato final.

Sarnol triple contra os carrapa-
tos, sarna o piolho;

.Apontes o depositaria^, Dias (jarcia & C.
Hua General Câmara, 39-1,1.

¦ Kl>

O anniversario do dr, Delfim
Moreira

Dello Horizonte, 7 — (A. A.I -r
Todos 05 jornaes, referindo-se ao anui-
•versario do dr. Delfim Moreira, pre-,
sidente do Estado, tuccm-lhe grandes
elogio?.

t) "Diário de -Minas" .publica o seti
retrato, acompanhado de um artigo edi-
inrinl, recordando a trajectoria do dr.
Delfim Moreira na politica c na admi-
instrução.

Lembra os serviços por elle presta-
«'.os como secretario do .listado nos go-
remos dos drs. Francisco Salles c Uue-
110 Brandão; salienta a sua ascenção
ao governo, n.i hora difíicil da crise
mundial e a sua orientação patriótica
n esclarecida, conseguindo manter o
<-redito do Estado, sem desorganizar os
seus serviços, impulsionando, ao con-
lír.-rio, a vida econômica de Minas.-*-*>m

Depois de uma longa ausência, re-
gressou hontem ao Rio o sr. Oscar de
Carvalho Azevedo, que visitou varias
capitães europeus, a serviço da agencia
tclcgraphica dc <ltie é director — u
Agencia Americana. ,'„„,.„ ,.

Estivemos a bordo do "1'nsiti" c ahi
mesmo conseguimos do nosso amável
collega unia entrevista sobre o aspecto
dc algumas capitães de paizes que estão
cm guerra.

A' nossa primeira pergunta respon-
deu o sr. Carvalho Azevedo.

O aspecto geral é normal; cm
Paris o estrangeiro tem, é claro, a im-
pressão da guerra: os militares gozan-
do' a sua permissão de seis dias, 03
convalcscblilcs, a conversação geral ver-
sando sobre o ultimo communicado, e,
á saida dos theatros. a diminuição de
luz nas ruas, os mil nadas que nos
falam da guerra e não podem íazel-a
esquecer.

Ao cabo, porem, dos primeiros dias
c familiarizados com o ambiente, veri-
ficámos que a vida segue o seu curso.
Os lyceus o conservatórios regorgitam
de alumnos e ahi, como cm toda. a par-
te, a nota patriótica vibra.com intensi-
dade; muitos rapazes, direi mesmo me-
ninos dc familias abastadas, de 12 a 14
annos, gozam as férias offcreccndo-sc
aos camponezes para os auxiliarem nas
colheitas c a esse novo sport se entre-
gani com a mesma alegria c o mesmo
entluisiasiuo com o qual antes da gúcr-
ra disputavam a sua partida de tc.iuis.

Os theatros completamente cheios, os
jardins com a creançada cm festa o,
aos domingos, a população aeotovelan-
do-se nas Ttiihcrias a ouvir as bandas
militares, dar-nos-iain a illusão de que
a humanidade cm paz goza os frutos
da civilização em doce tranquiüidade,
se o assumpto favorito das peças de
theatro não fosse a guerra, sc o uni-
forme az.ul horizonte nos não trouxesse
á realidade c nos não fizesse pensar
que diariamente milhões, dc crcatitras
huni.in.is se batem, sc aniquilam, so ex-
terminam;

Então a vida decorre no™ o cs-
trangeiro com os mesmos prazeres que
faziam do Paris, àrilçs da guerra, o
ponto dc attracção universal?

Sim c não. Porque no thç.ttro,
no restaurant, no boulevard, a. cidade
conserva um aspecto grave; a distração
c discreta, c se a diversão cxislc. por-
quc c justo que o permissionario, depois
de um anno dc trincheira, possa gozar
os seu» seis dias dc folga, é sú com
esse intuito c com o dc proverem a sub-
sistcheia dos milhares dc pessoas que
cm Paris vivem do theatro. quc as casas
de diversões reabriram. A sua própria
presença, sc não bastasse a prcocciípa-
ção natural dc quem tem um irmão, um
filho na -guerra, faz com quc a alegria,
qtte i um dos apanágios da parisiense,
esteja velada pela reflexão; assim cm
lindo rosto de mulher, sc forma us
vezes a riiga quc denuncia a seriedade
do pensamento. ' ,li ha muitos feridos, muitos niuli-
laíõs, nas rins?

 Poucos vi; de um ma recordo,
pela sensação quc n sua entrada produ-
ziu na casa dc chá onde mc encontra-
va. A sala, (pie ú uma das mais vas-
tas de Paris, conteria talvez um milhar
dc pessoas quc conversavam e o lirou-
haha confusa (Ia mulliJão enchia o
recinto. Um soldado aviador entra: ao
peito a legião de honra, 11 cruz de gucr
ra e a medalha militar, attestam os

serviços já prestados, traí ttm appare-
lho que descendo do craneo lhe sustem
as raaxillas partidas. tEntrou simples-
mento amparado por uma senhora e á
vista desse homem, (pie era certamente
uni heróe, todo o ruido cessou e duran-
te alguns segundos um silencio profun-
do, contrastando com a inundanidade do
local, envolveu o soldado, a demons-
trar-lhe a admiração, o respeito, o ca-
riiiho da sala toda.

Devo dizer-lhe, e sou profundamente
pacifista, que as lições de civismo re-
sultuntcs da guerra actual são innumc-
ras.

. Encontrei-as dc toda a ordem, ema-
Viando dc todas as classes, e etn todos

03 paizes belligcrantcB que visitei,'Na Itália, por exemplo, assistindo á
j ia sessão da Câmara dos .Deputados, a

que comparecia o ministério nacional
presidido por Boselli, vi a Câmara le-
vantando-se a saudar unisona, Salandra,
o chefe do ministério anterior que ha-
via levado a Itália a essa guerra da
qual ella pretende, na phrase de Marlini,
discursando em Elorença, obter a íron-
teira que -Danle lhe marcou;
"Pola, presso dcl Quamero, _
Che .Itália cliiude a suoi termini bagna .

Vi, ao terminar essa iscssão histo-
rica, os dois homens de listado, aper-
tan.fo-se as mãos, ante os applausos da
Câmara inteira, darem áo mundo a
prova mais bella da solidariedade de um
povo. E a população, em Roma, mostra
o mesmo aspecto <jue a parisiense ?

Em ltalht, como em .iFranca, vi a
mesma tranquillidade reflectindo-se nas
canitaes. Ha, é claro, a differença cn-
tre os temperamentos das duas velhas
nações latinas. A vibração na Itália é
mais intensa e o cnthusiasmo da ço-
pulação mais exuberante. O pátrio-
tismo italiano a cada victoria dc Ca-
dorna, manifesta-se c o povo na Piazza
de Ia Colonna acclnnia o heróe nacional.
Essa vibração é aliás a conseqüência da
alma de artista quc palpita cm toda a
península c que sente a necessidade de
dar á própria guerra a expressão de
arte concretizada pclo verbo de um
DWnnunzzio.

E não deixa de ser lógico que o
luta pela demarcação fixada pelo poeta
florcntiiio venha a ler, no correr dos
séculos, o seu melhor propagandista no
nr.ior poeta italiano dc hoje c que seja
D'Annunzio o que prega a realização
das aspirações de Danle. . •

E eni Londres? tlv.n Lisboa?
Faz v. Iietn em reunir na .mesma

pergunta esses alliados seculares, lor-
nesta guerra cllcs

O CREDITO AGRÍCOLA
O PROJECTO DO CO.-' 

RONEL AUGUSTO/
LEIVAS 

'??V'
iFoí lido liontem, na Sociedade Na-

cional dc Agricultura, o, parecer, so-

bre o projecto do corohet lAugttsto
Leivas, dc organização do credito
•agrícola «ubmettido ao estudo da £>o-
diedade .Nacional de Agricultura.

Como é saindo, esse problema vem
de muito tempo preoccttpaiido aqttel-
li associação. d'or isso, a propo-
sito, foi estabelecida uma discussão
sobre o assumpto, não só sobre aqttel-
le projecto, mas sobre outros ja no
¦Congresso Nacional, como o do dr.
Araòlpho de Azevedo e do Banco de
Credito Rural do Brasil, o do Banco
Central Agrtcola, já creado em 1907;
e.de tal modo esíá interessada a So-
ciedade, que foi approvada a seguinte
indicação, sem prejuízo das dis-
cussões dos -projectos cm andamento.
Tal indicação foi apresentada pclo
-mü-jor Euclydcs Moura: . .

"Indico que a 'Sociedade Nacional
<le Agricultura, sem prejuízo da dis-
cussão do projecto cm andamento, se
dirija ao governo ida Republica c ao
Congresso Nacional, solicitando que
a questão do credito agrícola fique
solucionada ainda nesta sessão Icgts^
lativa, 'attendendo á situação premeu-
te cm quc sc encontra a agrticultura-
nacional, entorpecida pela falta abso-
luta de recursos para o alargamento
da nossa .producção."

Sobre o assttmnto ifalaram 03 srs.
Miguel Calmou, Clirysanto" de Brito,
Fclix Celso, llannibal Porto, João de
Carvalho Borges Júnior c Ildefonso
Simões Lopes.

lEicou também resolvido <iue na

próxima terça-fára fossem discuti-
dos os parcecres sobre os projectos.
do Banco PamAmcricano, do Banco
d-j Credito Kural do Brasil. Sobre,
o do Banco Central Agrícola cmitti-
rá parecer a mesma commissão «i-
cumbida de estudar os outros proje-
ctos, fazendo delia parte o sr. Mix
Celso, quc siiggeriu a sita execução.

¦ » m m »¦

MOVEIS
MACIAIíIMES MACHADO * O.—-

Kua dos Andradas 10 o St. Os
ntnlores nrmazens desta capital.

NOS ESTADOS UNIDOS

As eleições presiden-
ciaes estão sendo

disputadissimas

quc ncs.ua sue»" ci.» são realmente
linsepara-vcis, c como 6 : confortador,
nesta época cm que o egoísmo faz ei,
vermos o -pequeno paiz que e o vellip
Portugal acuilir, honrando a sua assi-
gntitura e postar-se 00 lado da aluada,
sem outro fim, sc.m outro interesse,
sem outra razão que :«. da honra cm-
pc-nliatia num tratado. -.

Paiz de ideal, fadado pela natureza,
tendo o sol i doirar-lhè os campos fer-
teií destinado o toüas a» doçuras <la

paz, entrou oa guerra com o aplauso
unanime de seus filhos, som distineção
dc opiniões, nionarchisttvs e .republica-
nos, todos promptos a derramar o san-
gtic, porque assim o dever llt o deter-
min-... listão com 65.000 homens prom-
pios c no seu campo de .manobras de
Tancos os -exercícios sc fazem diária-
mente, preparando os homens, adestra?;
do-os para entrar na liça. Emquanto
No o capital do paiz não dá ao -es-
trangeiro a menor idéa de guerra. A
vida ali segue o seu curso com a nor-
inalidade dc sempre. , .

Em Londres a impressão de guerra
se nos apresenta á noite como cm 1 a-
i-is pela diminuição de luz c pelos lio-
lopliotes quc ua treva dos ares. fazem
a -policia do céo, c e so. A capital da
Inglaterra, assiste ú transformação çstu-
pcn-la produzida nos costumes inglezes
c dc que a lei do serviço obrigatório
ú o expoente que a todos surprelienie.
Nesse velho paiz de tradições, a guerra
produziu uma era nova, e desde o.tttnnel
da 'Marinlia'; suié ao .systema métrico, to-
das as reformas a <iuc a Inglaterra .te
recusava 110 seu isolamento soberbo, vao
sendo acceitas. como sc a utíção, irmã-
natla no continente á sorte das suas
aluadas, queira estreitar, -para- os tem-
pos*díi paz, os laços quc a guerra
creou.

0%. Alcântara Bacellar visita
4 Sociedade Nacional de

"p Aáricnltura
< Realizou-se, liontcm, á tarde, a sessão
ícaianal da direetoria. da. Socicdadj Na-
cional dé Agricultura, á qual compare-
ceu o dr. Alcântara Bacellar, governa-
dor eleito do Amazonas, por «uja presen-
ça se congratulou o dr. -Miguel Calmon,
cm nome da Sociedade,' agradecendo a
significativa distineção.

.. .S. cx.. alludc ao desenvolvimento
econômico daquella região, louvando com
muita satisfação a acção patriótica, a
notável dedicação e os ingentes esforços
dispendidos cm -prol do desbravamento
daquella terra uberrinia pelas adminis-
trações qtte se tem suecedido confiando
s. cx. no descortino e alto patriotismo
do illustre político que breve tomará as.
rédeas do governo desse Estado, de cuja
gestão resultarão, certo, proventos notv
veis.'

-A propósito, s. ex. alludc as medidas
ultimamente postas cm pratica c qne
são altamente significativas para a vida

-econômica do Estado, assegurando que
a Sociedade não pode alheiar-se a esse
.patriótico movimento que terá na pes-
soa do dr. Alcântara llacellar, um con-
tinuador devotado.

Fala cm seguida o homenageado que
começa dizendo que taes horas como

-as que acabaára dc ser alvo, se não pc-
dem nem se solicitam quando cilas par-
!tem de pessoas como a do dr. Miguel"Calmon, a quem elogia com fervor e aos
seus dignos collegas da Sociedade, quc
synthctizain por circumstancias que ex-
põe, a sinceridade absoluta.

Por solicitação de um director daqttcl-
Ia casa; ali fora e se confessa altamente
satisfeito e certo dc que as relações que
acaba de estreitar com a benemérita
instituição, servir-lbc-ão efficicntcmentt
na administração do seu listado. A pro-
posito, s. ex. fala da sua vida publica,
relatando os seus propósitos, quando in-
tendente municipal dc llumaytá. S. ex.,
quando naquclle cargo, r.ão descurou,
máo grado to:la3 as difficttldades, tia
agricultura e das industrias ligadas a
terra, antes procurou incrracntal-a e
collocal-a ua plana que lhe compete.
Assim é quc s. cx. cerlo da absoluta
necessidade e das vantagens notáveis
que advem da lavoura mecânica sobre, a
rotineira, a instituiu naquclle município,
cm Humaytá tendo a felicidade de fin-

'do o seu governo, verificar o notável
exito da sua iniciativa, o que, diz, resul-
ta, da fecundidade assombrosa da Ama-
zonia, zona essa que não comprchende
não seja essencialmente agrícola'.

•li' notar que durante a sua passagem
em Hunmytá, s. cx. foi tido pela sua
confiança nas vantagens incontestáveis
da agricultura mecânica por ttm visiona-
rio. Kão potle esouecer o concurso cffi-"caz 

da Sociedade Amazonense ue 'Agrl-
'cultura, onde inscreveu a Intcndenc-.a
-Municipal de llumaytá c agora que vae
governar o Amazonas, leva os mesmos
propósitos que os realizados 110 recírido
município, contando, porém, agora, com
a cfficicnte collaboração da Sociedade

.Nacional de Agricultura, que já é um
dos mais bellos cocfficieutcs da grandeza

\econômica da Republica.
Agradecendo ar. pcnlioran-lcs expressões

e assegurando todo o apoio da Socicda-
de, o sr. Calmon propõe quc uma coin-
missão compareça, em nome dá Socie-
dade, ao embarque do -dr. Alcântara Da-
cellar.

Approvada essa proposta, foram no-
meados os srs. Miguel Calmou, Hanut-
bal Porto, Yicttr Lcivas e Eçbotl Uecis.

jl ucm comprar moveis sem visitar, an-
li tes, a exposição valiosa da casa
¦* LEANDRO MARTINS & O.',
sofficrá prejuízo inevitável — Kua do
Ouvidor 9.1 e gs c nos antigos urina-
zens á nia dos Ourives ns. 30 a 43.

NOTICIAS DA GUERRA
-^^i^^^»—

Continua intensa a lufa no bosque
de Sainf-Pierre Waasí

RAUNIER
Preços sem precedente.

Orando saldo do Confecções
para senhoras c meninas, o demais
artigos do todas as secções —

Travessa do Rosário n. 7

mty*

DINHEIRO sob jóias e cautelas
do Monte dc Soe-

torro, condições cspcciacs — 45 c.47.
rua Luiz de Camões'. CiSa Gonthier.'istudadii ciii 18Ó7

A Argentina quer comprar na-
vios

):'-.
Inenos Aires, 7 — <\. A.) — O
1.1-.111 recebeu uma proposta de ven-
de 17 vapores mercantes!', pertenceu-

tes n empresas de navegação allemãs c
austríacas, dc 3.000 a 12.000.' tonéla-
«Ias, quc aclualiuente se acham Interna-
dos ."11 vários portos da Republica Ar-
gculina.

Segiuido sc nffirma, o governo est.i
tratando tle ol.ter o consentimento da
-T.rã-r.retaiilia, paia adquirir esses na-

AVAlTEim.VXS IDEAL
\ melhor canela com tinta conhecida

riu toflo o íir.nnln
ma do Ouvidor, c
Cártnòi

1'apclaria Hotclho,
quina da rua do

ii*) lairo Illíf

Ks: -;¦¦':>'*!. -.-i^-.. .;^^^Hiri^' -¦ -"^, .%,1-.:^^'. ••¦ ¦• -:.i^-\ \ I

Bebam só Café Ideal

Foi operaia a victima do tas-
tre da Fabrica Alliança

Fcde-nos a direetoria da Fabrica Al-
linnçá declarar quc não tc-.v, nem tem,
nenhum operário com o nome dc José
Carvalho júnior , victima de um acci-
¦le.ute decerto cm outra fabrica,

N"cs5C estabelecimento não se deu
nenhum accidente lamliçm, portanto,
não pódc haver troca de nome.

[tçgistramos 'as declarações quc nos
t';.-) pedidas.

Un. ALBERTO DO HEGO LOPES —
In Hospital Ja Misericórdia. Via-s uri-
nr.rias, operaçúes em eeral.
HH APRIC.IO DO REGO LOPES —

Do Hospital .l.i Misericórdia. Moléstias ila
íí.r^:.i;:in, nariz c ouvidos,

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Ocuií?ía( iirof. Ja Faculdade de Medicina.
* rm*uitorio: ruu Sete dc Setembro n, 90.

(A S194),..  .<«»«»
ÍUMSlT.lílrt I).\ lAZliXOA

Viu recurso tino ííno alcança i'i'o-
vinieitto

O ministro da Fazenda, dc accordo
eci-.i 03 pai-eci.-r.-s do Thcsotiro Nacio-
jí[\\, hcgwi ptovhuciilo áo recurso in-
lerposlo pela Companhia de Tecido.- I'a-
.r!iii>b.in,i. do acto do director da lícccr
tbeilorttt do Districto Federal q-ie lhe
linipo!: a multa de i :ooo$, por infracção
ido repdamento do imposto de consumo.

V sr. uaitro isitilicr

Tusso. íiojc o anniversario do illttslrc
estadista <iuc com tanto brilho c cem
tão ibons resultados para o paiz tem
dirigido durante os últimos cinco atinos
a politica extetior do Brasil.

A guerra eitropca ofíei-eccu ao sr.
Lauro Müllcr opportunidadc para íeve-
lar a si-m habilidade dii.lom.itica e para
prestai- á nação serviços (jue mais tar-
dc serão registados pela historia coin
titules á gratidão nacional do quc se
torno-.i crejor o r.j33o eminente conci-
dadão.

Ao lado dessa diffíeilima tarrfa dc
defesa da nossa iictttralidiidc, cOnlinuoú
o sr. Lauro MuIIer a sua obra de con-
grãçaincnto sul-americano, cpte clle ch-
cciúra I030 ao asstiniir íi diroeçãò <l;i
chanecü-a-ria. K conseguiu o minist.ro
das Relações Exteriores ver os seus cs-
forços coroados de exito cóm a rutili-
zação do tratado do A. R. C.

 m t m*nt* ¦

O P HOUVE, EM RESUMO,
HONTEM, NA GAMARA

Sob a presidência inicial do sr. Ves-
pucio dc Abreu, secretariado pelos srs.
tosta Kibciro e Alfredo Otláyignicr, foi
hontem aberta ;t sessão da Gamara-, com
a presença dc 61 deputados.

A aota da sessão miterior foi .ippro-
vr.Ja, sem observações, c o 'cxpetlieiite
lido pouca itnportancia offeréceil, Após

listo, o sr. Raíàel Calieda. discursou; fa-'rendo a nccrologiá do sr. l-'re:tas Valle,
antigo vicc-presiJentè tio Kio Orande
do 'Sul, pedindo, por fim, a inserção,
tia ac'.;;., dc tini voto tle pczar pçlo -.seu

1 fallecimento.
O sr. Joaquim Osório, .falando em

seguida, apoiou o requerimento do ora-
dor antecedente, rcitcrandO-o ucs seus
íernios.

Depois dc approvadò esse Tcqueri-
.mento. oecupou a tribuna o sr. Antti-
nes 'Maciel Júnior, uue esgotou toda a
hora do expediente, tratando da lei que
aboliu as ultimes restricções impostas
;'.s ninnislias de tSo.i c. i8q8, conforme
ligeiro resumo que .publicamos etn outro
local.

•Hissando-sc á ordem do dia. foi ap-
provado ij;ii requerimento do sr. Netto
C.iitipeilo, pedindo urgência, •para a vo-
'.ação do parecer da commissão dc.1V-
íição o Poderes sobro as ultimas dei-
ções federaes na Bahia. Isso oosto, fo-
ram approvadas as redações finaes quc
se achavam sobre a^mera c annuneiada
a votação do requerimento do sr. Souza-
o Silva, pedindo a nomeação dc uma
commissão de deputados, rara rcprbscn-
tar a Car,ir.ra uo campo de manobras,
onde se enconli-am os voluntários espe-
ciaes do .Kxcrcilo. iNuo havendo orado-
res, foi dado como iipprovi'.-.lo esse re-
qucrimenlb. O sr. Btteno de Andrada-
requereu, porém, verificação dc vo-'.a-
ção. Verificada, votaram a favor 64
deputados contra 10. Peita * chamada,
foi verificada a falta de quorum regi-
mental para a votarão cbnfinuada,

Pãss3iidó;sé, então, ú inateria de dis-
cussão, foi encerrada; fi-:n ora-.lores, a
linica. do pi'ojec'.o n. 216, de 1916, au-
torizarido o governo a conceder ao cs-
eriplttrariò do Lazaréto da ilha Grande,
sr.'julio Urcssane l<à?cf, um anuo dó
liconça cotn o ordenado. Annuneiada,
cm seguida, a a° discussão do projecto
n. :¦->!, deste aiinfl, mand.m-.lo çpnsoli-
dar iodas as disposições relativas ao rc-
giiiieii <\:.s minas, que cstivcrcsn dc ac-
eonlo com a Constrluição c o Código
Civil, oecupou a tribuna c falou longa-
mente o sr. Alberto Sarmento. Depois
do representante paulista, falou sobre
o mesmo assunipto, reportarido-sc .-.- dts-
cursos seus anteriores; o sr. Augusto
de Lima.

¦ <C t CM.

O sr. ilugttts, tjitt reunc gra*
ides proktbiBlciJcs ée victoria

Nova York, 7 — (A. Hv) — Reali-
zam-sc -hoje em todo o paiz as elei-
ções presidenciacs.

O pleito será disiHitadicsimò, o, jiclos
preparativos feitos, i <lc crer quc os rc-
sttltados da eleição só possam ser co-
nhecidos muito tarde, talvez aX-;u -dás
otize 'horas 011 meia-noite. S' 1"(Is; dois candidatos, srs, Wilson ,c
Iluglies, devem alcançar tuna votação
muito approximada uni do outro até aos
últimos momentos da .eleição. ».•-'

Buenos Aires, 7 (A. A.) — Todos
os jornaes oecupam-sc largatucnte da
eleição presidencial que sc realiza hoje
nos listados Unidos da America do Nor-
te, dando curiosas notes sobre a luta
dos partidos e traçando o perfil dos
dois candidatos, srs. Woodrow Wilson
e Hughes.

OENÇAS do estômago, intes-
tino, figado o nervosas. Exa-
mes pelos raios 3t. I)I{. KK-
NATO DR SOUZA LOPES.

Kua S. José, 30, das 2 ás 4 (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás ta
horas, ; ,\ 395

A attitude do vice-cônsul in-
glez em Santos

S. r.tt-r.o, 7. (Do corfcspóridànic) —
Cansou sensação 1103 círculos conitner-
cia-;s a noticia publicada hojj aqui, di-
zcnito qt-.e o vice-cônsul inglez, e:n S::n-
tos,'-: iu-tervem abusivamente nos servi-
ços 'internos das fir.-nas importantes qucnegociam cm cale, iiucrendo examinar
as respectivas escripías.

Ao::ile se poderá comer um polvo fresco
i liespauliòla? só uá CABAÇA GRANDE.- (M 3267)

'A artilheria inglcm, no. Somme, a caminho üc uma nom fesiçSà.

1'izenios
, além de

11 úiétrálliáí

Dinheiro para os pães 4a Pátria
.O TrJliunal de Contas .reunido hon-

tem cm sessão, resolveu responder, af-
firinativamente a eonsijlta do -Ministc-
rio do Interior, sobre a legalidade da
abertura do credito de 1.200 :ooo$ooo,
para pagamento do subsidio aos metn-
bros'do Congresso Nacional com a pro;
rogação da actual sessão legislativa ate
,1 do dezembro.

.. Sn actunlMatlr, pcntiltn a CoS. só na CA-
D ACA GRANDE; av. Mem de SJ. i.t—is.

A ia

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

AuKMAXii.t.— Berlim, 7- — O quar-
lei general cotnmunica, cm data de 6
dc novembro:

"Príncipe herdeiro Rupprccht: O dia
dc hontem no Somme, foi novamente
um dia dc batalha dc primeira ordem.
Os inglezes e francezes cmprchcndc-
ram, com elevadíssimos contingentes, c
indo até o limite de capacidade da sua
artilheria, uni poderoso assalto contra
a frente do exercito de von Bnlow.
Tropas das variadas regiões da Alie-
manha, sob o comutando dos gencraes
barão von Marschall, von Deimling, c
von Carnicr, resistiram firmemente á
investida, causando ao inimigo um serio
revez. Partes do corpo de Strassbtirgo,
c regimentos de infanteria da Saxonia.
Baden, Berlim. Meiningen e das cuia-
des lianseaticas, distinguiram-se espe-
cialmentc" nesta acção. Os adversários
alliados soffrcram cm toda a extensão
da frente dc 20 kilometros, entre Le
Sars c Boucliavcsncs, perdas sangrentas
extremamente -elevadas, nada conse-
guindo, a não ser um pequeno ganho
local dc terreno, 11a parte septciurional
do bosque St. ricr.re Waast.
400 prisioneiros c capturámos,
nutro material dc guerra,
dofas.

O alaqtic.de um-fraco destacamento
¦francez nus immcüiações dc Soissous
foi rcpt-llido.

Príncipe herdeiro Guilherme: Na
margem direita do Jlosa, 110 sector de
llardaunicnt, violento combate de ar-
tilheria e lutas a granadas de mão.

Príncipe Leopoldo: Nada dc impor-
tanto.

Arcliitluquc herdeiro Carlos: Os com-
bales no districto de Toclgycs e cnlrc
as estradas dos passos de Altschanz_c
Bodza continuam, sem,, que a situação
sc tenha modificado."' A sudoeste dc
Prcdeal conquistámos o monte Laonni
(2.508 metros) c progredimos a sudeste
do passo dc- Uoihcnthurm.

Oc ambos os lados da -estrada do
passo Szurduk repcllimos _ um. ataque
rumaico. Fizemos 450 prisioneiros.

Bãlliaíis: Nada dc novo."
'AvsvitiA. — Vicnna. 7.— O estado-

maior cotnmunica, cm data dc 5 de no-
vetnbt-o:

"Os italianos concentraram' hontem_os
seus esforços contra as nossas posições
na parto meridional do Cárso. Lutou-sc

.cotn particular violência no sector de
lamiano, a nordeste de Monfalconc.
As nossas trincheiras nessa região
acham-se, desde as primeiras horas da
manhã, sob um vigoroso bombardeio,
cuja intensidade augmcntou durante o
•dia. Seguiram-se ataques da infanteria
inimiga, que foram tolos quebrados
com gravíssimas perdas para os atacan-
tes, especialmente o ultimo, das S horas
da noite. Nos outros sectores comi-
nuàni ns combates de artilheria, com
intensiJadc nunca diminuída."

l*m regimento grego rounc-se nos
íiitcioiinlistHX

Paris, 7 (Ai II.) — A Agencia Ila-
v::-i recebeu 11:11 tclcgra-ntua de A-thc-
nas, dizendo <|tie o 4.?" regimento da
grarniçáo grega, dc Volo rcuniu-sc .ásti-.ipas nacionalistas com a respectiva
offic!aii.lade, afim de cooperar com os
alliados cm 'Salonica para a reconquista
dos fortes entregues aos búlgaros.

Acsqut'SSl^nc"V0,'ado No Mosa o n» Somme
Londres, 7 (A. H.) — O correspjn-

tl.-nte ds Agencia Rcu-ter eni Athenas
telcgraphoti para esla capital informan-
do correr ali o boato, procedente de
Pairas, dc quc a esquadrilha, grega fun-
df-ida etn Keratsim tinha arvorado
houtcin o pavilhão francez.

A GUERRA NAVE
Torpcdeiros italianos atravessam

a zona minada do Pola >
Roma, 7 — (A. 'II.) — Um com-

municado do Ministério da Marinha an-
nuncia. ípic os torpedeiros italianos, de-
pois de atravessarem ousadamente, du-
rante a noite de 1 do corrente, a zona
minada do canal ile 1'asaiia (Pola), lan-
çaram dois torpedos contra um grande
navio ali fundeado, os <iuacs .ficaram
presos nas redes protectoras da etn
barcação.

Os submarinos italianos fizeram um
reconheci mento de duas .horas a pou-

fas 
centenas de metros doe fortes de

'ola e só foram atacados pelas baterias
inimigas quando sc retiravam do local
depois de concluída a difficil e delicada
empresa. Nenhum delles, porém, foi
attingido pelo desordenado fogo das ba-
tefiás austríacas.-Na noite de 3 03 torpedeiros italianos
nictlernni a pique um grande vapor aus-
triaco <;uc estava ancorado cm Dttrazzo.
Os torpedeiros inimigos saíram iniinc-
diatamente do porto para os atacar, mas
foram obrigados a rctirar-sc pelo fogo
dos nossos,

No dia 5 tres "dcstroyors" inimigos
começaram a bombardear a cosia inde-
(csa dc Sant'lUpidio-a-Mare. Atacado.-;,

.porém, por uni trem armado, e atlingi-
dos dois delles, fugiram. Um dos "des-
troycrs" ia tombado sobre um dos bor-
dos.

O lioiubr.rJi.-io dos "dcstroyers" cau-
sou ligeiros prejuizos niatcriacs em pro-
priedatlcs -particulares c feriu levemen-
te um empregado ferro-viario,

O submarino allemão V 20 enca-
lha nn costa da Jutlundla

Londres, 7 1— (A A.) — As noticias
aíitti recebidas dé Ilcrlim, por via in-
directa, confirmam cm tutlos os seus
pontos o desastre soffridò -pclo subma
rino allemão U 20.

lisse submarino. cheaStòti próximo da
Jtitlandia, tendo sido a sua tripulação
recolhida por uni torpedeiro da mesma
nacionalidade.

O coiumnndantc ao deixar o seu bar-
cò ícz explixlir as suar. macliitias, iiiuli
lizaudo iiuei-raincntc o U 20.

Dois conrnçatlos allcinucs tòrpò-
, deados

' Londres, 7 — (A. II.) — Annuncia-
se officiaimcnlc, a -propósito de um
communicado dc liontcm, quo foram
dois, c não uni só, como .1 principio
constou, os "drcadnouglits" allemães at
tingidos nas costas da Dinamarca- pclos_ torpedos dc um submarino initlcz.

Os -dois couraçados eram do mesmo
typo do "Kaiser", se-gundo informa tini
novo relatório do coniinandaiite do sub-
marino.

Ilip ! Ilip ! Hurrnli!
IIAXSKATICA !

A luta no bosque de
Saint Pierre Waast

D, l II e a Liga
cbica

O CASO I>A STAXDAlíl)

Mais um inquérito
Como se saiu-, o dri.Muriüo Fo:i-

tainha, i" promotor publico, tia opinar
cm seu parecer pela imprpnuíicia .dos
implicados no famoso processo da St.m-
dard Oil. foi injuriado pclo dr. l-iu-
gênio Sá Pereira, advogado daquella
poderosa empresa.

A' vista disso, o o.-.cão da justiça pu-
blica requereu a instauração de i::n in-
(mérito que teve inicio hontem na )s
delegacia auxiliar.

Dcpuzeram já liontcm como teste-
isunhas 0; drs. Padúa Vasconcellós c
Peixoto dc Castro Júnior e o ricgocian-
te Domingos José Dias.

Bellas estampas
Rcpròducçõcs artísticas. Grande varie-

dade na Papelaria Iiotelho, rua <lo Ouvi-
dor, esquina da rua .io Carmo.

 — a BB j i^i

Uma cambial para a nossa le-
gação ua Argentina

O sr. Pandiá Calogeras pediu ao pre
sidente dn Biiricó do Brasil, providenciai
uo sentido de ser adquirida e remetida
á Legação do 'Brasil cm Buenos Aires
uma cambial dc .j?4 pesos, papel, con
forme solicitou o ministro da Agr'cu!
tura.

Apezar ;!ç cstaíem suspensas as se's-
sues dominicaes da Liga Motia.rchica
D. Manoel II, .1 comniissão quc a está
administrando resolveu realizar, no dia-
15 do corrente, uma grande sessão so-
lenne, còininemorativii do aaniversario
natalicio da rei exilado, patrono da-
quclla iaiportante aggrcmiação nolilicai

A commissão convidou o sr. Joaquim
1'reire, .presidente perpetuo da Liga,
para presidir a sessão, convite i|-.ie 'teve
itnmcdiato deferimento, esperando-se
que usará da palavra notável etiligradò
e orador, <íuc ainJa- não subiu á tri-
buna daquella associação.

A festa revestir-sc-ú do máximo bri-
lho.

¦ » M » fc
A's (iiiint.is.fciras. Sitcculeiita Feijoada,

ás o .l:i manliã. nó na CABAÇA GRANDK.

O presidente da Republica exa-
nina o mappa do Terri-

torio do Acre
O presidente da Republica recebeu,

liontcm; á tarde, no palácio do gover-
uo, uma grande comniissão dc metn-
bros do Club de linficnharia c da So-
ciedade de Gcographia, composta dos
srs^ drs. Antônio : Olynlhò, Krniiciscb
lihcring, José 'Américo dos Santos, Pio-
resta de '.Miranda, José Agostinho dos
Reis, A, Sin-.ocns da Silva, -Francisco
Accioly ..Monteiro. Alberto Couto Per-
natides c José Boitcux. que lhe foi apre-
sentar um iiiappa organizado Sob a di-
recção dos mesmos, referente ao Tcrri-
íõrio do Acre.

S. ex. se deteve, durante a!g-.-.t:i tem-
po, examinando o importante trabalho,
que encerra detalhadas informações .so-
Inc aquclla parte do solo brasileiro, dc-
clarnndo aos que o confeccionaram, ser
elle de grande utilidade e vantagem dc
sua immeaiata impressão, pois repi-cl-
senta unia valiosa contribuição na or-
ganização do mappa geral do Brasil qtie
deverá ser distribuído por oceasião do
c.-nicnario dc uossa independência. Dc-
clarou ainda s. ex. <iiie \vá se entender
com o ministro do íntcHor afim dc que
sejam as despesas com a impressão da-
qticllc precioso trabalho custeadas pc
las Prefeitttrat cm que sc divide o
Território do Acre.

O DIA DO PRESIDENTE
O .presidente da Republica, se liem

que as terças-feiras sejam reservadas
•para o estudo -de questões que depen-
dem de sua solução, rompeu hontem
com esta praxe e recebeu os srs. Iliba-
no dos Santos, vice-presidente da Re-
publica, quc se oecupou de assumptos
de natureza politica. entre elles o de-
batido caso de Matto Grosso; senadores
João Luiz Alves e Bücrio de Paiva, quc
trataram dc negócios attiueiites á lei
orçamentaria, ora cm discussão no Sc-
nado; o sr. Alcântara llacellar, que sc
tterpediu dc s. ex. -por ter de partir
para- o Amazonas afim de assumir o
geverno daquelle 'Estado; senador 'Kpi-
lacio Pessoa, que agradeceu o telegram-
ma de condolências <|Ue lhe enviou por
motivo da morte de seu irmão c tam-
liem fez as suas despedidas por ter du
partir pata Poços de Caldas cm ville-
giatura, c o sr. Lopes Trovão, quc cou-
f«rendou com s. cx. sobre coisas va-
rias.

O chefe dc Estado, acompanhado do
ministro da Guerra c outras altas auto-
ridudes .lo 'Exercito c Armada e mein-
l.ros de suas casas civil c militar parti-
r;i boje, da estação inicial da Central
do Brasil, ás 7 horas da manhã, afim
ie assistir, no Campo dos .Affonsos,
aos exercícios finaes das forças do
Exercito, r.li cm manobras. . .

O despacho collectivo do ministério
realizar-se-á por isso amanhã, á hora
costumada.

Paris. 7 — (A. II.) — Communi-
cado official de hontem, á noite:"Ao noite do Sonimc continuámos a
progredir na {iárte sòptenlrioiial dd lios-
que dc Sainl-Picrrc. Waast c fizemos
mais sciscenlos prisioneiros.'Está confirmado que nos contra-ata-
qües dirigidos contra este bosque sof-
fren o inimigo pesadíssimas perdas,

No sector de Vcrdun, na região de
Dottaun-.ont, Vaux c Damlòup, canho-
r.cio.

Xos Vosgcs fracassou um ataque de
surpresa levado a effeito pelos alie-
mães contra uni .pequeno posto ír.111-
cez".

A campanha da Rússia
As forças russas dominam a praça

forte de llalicz
Londres, 7 (A. A.) — Depois de ai-

gutis -di.vs ds luta interihitlctitc <• con-
síatüc bombardeio, os russos estão ago-
ra dominaiiilo completamente a praçafortificada dc llalicz.

Para- oecupar essa importante posi-
ção. apenas esperam os russos poderemre.cüiicar a sua frente nesse sector, isto
é. no cc-.V.ro. nordcs-.e e sudeste da ci-
dade.

A GUERRA NO AR
O bombardeio aéreo de Snez

Londres, 7 (A. A.) — Ao contrario
do quê c-slá sendo noticiado pela AHé-
manhã1, o bombardeio aéreo de Suez,
pcios aeroplanos turcos, não causou
grandes estragos. Além dc .pequenos
desabamentos, ha a salientar, como atais
importante resultado -do bombardeio, a
pçrda de alguns carros, nue se inceu-
diaratu na estação ftrro-vfaria, a -oeste
do canal.
itwrwn uimim—w¦——¦—

AS OPERAÇÕES
NOS^BALKANS

Os búlgaros perseguidos
na Dobrudja pelos

russo-servio-rumaicos
Londres, f (A. A.) — Vm radio»,

gramma official de Bukarcst diz que
os búlgaros, perseguidos de peito pelas
Iropas russo-scrvio-runiaicas <tue estão
operando na Dobrudja, incendiaram, na
sua ruiiiosa retirada, as aldeias dc Doe-
nignrlichu, Rostnan e Haidar. sem nc-
iilitim aviso ás pessoas que se achavam
cm suas casas.

Ha muitas victimas civis, tendo sido
os incêndios dominados sem diííicul-
dade.

Bombardeios o esoarnmnçus 11»
frente da Mncedoniu

Paris, 7 (A. II.) — Commitnicada'
solire as operações 110 Oriente:'.'Eni toda a frente <la Maccdonirt',
duelos intcrmittcníes dc artilheria e cs-
catamuças entre os postos avançados,-

Os aeroplanos inglezes bombardearam
líogdãnlzc, a nordeste de Doir.lu."

A luta em torno do 1'rcdcnl
Londres, 7 (A. A.) — A lula no*

desfiladeiros próximos do Prcdeal con-
liníta encarniçada, cabendo cm alguns
pontos as vantagens ás tropas rumai-.
cas.

Um redactor do "Lo Temps" em
trevist.i o mnrcchnl

Pdrls. 7 (A. A.) — Antes de partir,
para Lausaiinc, o marechal Heniics d;i
Eonseca. foi entrevistado por mn reda-
ctor do jornal "Le Tcmps" sobre a -sua'
excursão á frente do exercito inglez na
linha do Somme.

Depois dc manifestar a -sua admira-
ção pela organização do forte exercito
inglez c o seu reconhecimento pela alia-
iiçira carinhosa c fidalga por que foi
acolhido pclo gcncralissimo sir Douglas
Ilaig, o marechal Hermes da Fonseca
disse quc foi magnífica a impressão que
lhe deixou a sua visita aquclla frente,
confirmando a sua plena convicção na
victoria final -dos alliados.

O gcncralissimo sir Dong'as Haiit
convidou o' marechal Hermes da Eon-
seca a passar mais uma semana cm suti
companliia, logo que este regressar á
França.

Varias noticias^ _
Os Estados Unidos e a

independência da
Polônia no momento

actual
Londres, 7 (A. A.) — Tclegra-mm.".*

de IXova York; aqui publicados pelos
jornaes da manhã,, dizem quc a Ame-
rica do Xorte não reconhecerá a in-
dependência 'da Polônia, por conside-
ral-a uin território capturado por tnn
•exercito invasor e por -entender quc a'
sua si'uação internacional só poderá
ser determinada cm bases e do modo
definitivo, depois que houverem cessado
de todo as hostilidades, pclo -Congresso
dc Paz, quc resolverá 03 pendências
pt-n.ltizidas pela guerra entre 03 vários
povos bclligcrantcs.

O novo conininnilantc da dlvlsãa
militar do 1'orto

Lisboa. 7 (A; A.)— Assumiu o cotn»
mando da divisão do Porto o general
Zagalo llharço.

O fi-enernl lloques cliegn a Salonicit
Paris, 7 (A, II.) — Tclcgraph.v.n de

Salonica communicando que já. ali che-
jrott o general Roques; ministro da
litterra da França.

CIMENTO Gibbs, 1 n •
s 1 c z. —

Telciílione 834. Central. — Kua
Snnt» í.ii/ia 202

— TAUIiO 1'ASSOS & O. —
¦*¦-"

O
O orçamento da Marinlia

} deputado Octavio Mangabeirá cs-
teve hontem conferenciando com o r.-.i-
nistro da Marinha, acerca do o:\yimcn-
to da .Marinha c relativo ao cn-dilo de
mil contos, que aquelle titular solicitou
ao Congresso Nacional, para completar
o orçamento dc sua p:.=-.a.

Um novo guarda municipal
Foi nomeado, por acto de liontcm do

prefeito, para .1 logar do guarda-muni-
clpàl, o sr. Roberto Mariante.

OS AUTOMÓVEIS

Duas novas victimas
dos automóveis

Xa rua do llospicio, canto da praça
da Republica, o auto n. C.30S. atropc-
iou hontem o menor Alnicrindo Lins
Matheos, de íS annos, preto, o morador
cm Inharajá, cm Madurcira, ferindo-o
nas pernas. O chauffeur cvad_iti-£c,_ e
a victima medicou-se na Assistência,
récoHicmlo-sè em seguida á sua cisa.

Tatnbcm o sr. Antônio Dutra Mello,
morador á rua Buenos Aires 396, foi
atropelado n.i rua da Constituição nelo
auto ;:. 2.080, dirigido pelo chaitffeiir
Antônio Frexa Kamos, que foi iogo
detido.

A própria victima, que recebeu um
ferimento na ortiha direita, defendeu,
porém: o motorista, que foi logo posto

- em liberdade. ,

O PE SE FEZ HONTEM NO
CONSELHO MUNICIPAL

A sessão dc liontcm decorreu sem
incidentes, visto como a ordem do dia
constava de matérias sem importr.ncia.
Apenas o sr. Leite Ribeiro aprcsenlou
uni requerimento, que eni seguida trr.n-
screvenios, quando em discussão, o pa-
recer resolvendo o pedido üè reintegra-
ção 110 logar de director geral da se-
cretarin -do Conselho. As demais uuv
.'.crias foram approvadas.

Kts o requerimento do sr. Leite Ri-
beiro'!"Keqiteii-o quc, por iulcrmcLo da
mesa, sejs-in pedidas .-.o sr. prefêilo ás
seguintes infoniiáçües:

listão esgotados todos os recursos lc-
gacs dc defesa da Municipalidade na
causa judicial :.• que sc refere o: pare-
cer da comiuissão, 11. '.o, de loiíi, m-
tre partes — coronel Felippe Nery Pi-
nheiro como autor o a Fazenda Muni-
ripai coaio ré?

Passou etn julgado <ãi sentença ir-
reeorfiycl .lesse litigiò?

lista ci .Municipalidade devida o lc-
galiucute intimada dcs;a sentença? —
Leite Ribeiro."

— Xo .Conselho esteve tuna commis-
são da. Associação Proteclora do Çont-
irfefciO a Vareio. coi»posta dos srs. Mi-
gi-.el Almeida Castro. Domingos Inibrai-
zi c Álvaro Azevedo Lisboa, quc fez
entrega ao tir. Cetnüo fio?; Santo?, pre-
sidente daquella coíporc-ção; de um une-
tnorial protestando contra a omissão
dos vales dc cigarros da casa Souza
Cruz. -R

NO MO.XROE

•Do dia 1 do corrente até hontem a
P.cccbcdoria do Districto Federal arreca-
dou a quantia de 548:VjiS$33~; lendo ar-
recadado. cm egual periodo do anno pas-
sado. a de 433 :5.íoS.|:,íí.

—a» tto • a— ' 1
CONSEQÜÊNCIAS DA GVERRA

As mercadorias que a Ingla-

O
terra não exporta

ministro da Faíenda, c.-n
iridaatrigt

circular
hohletn aos iuspeclòres das Al-

ifautícgas da União, declarou-lhes que o
Eoverno brilannieo, por decreto de ; de
junho ultimo, alterou os de 10 c -í

í de traio, supprimindo vários artigos <ir.
j lista de mercadorias cuja exportação-. prohibirá. ctitt-e os qnaes a acetona c

seus compostos, lamp.id.is electriçís. ar-
Iíkos dc canhamo, tecidos dc iona, bata-

«las e farinha de batatal e outros.

Reuniram-se hontem
duas commissões

da Câmara
¦Sob a presidência do sr. Alaor -Prata

c com a presença dos srs. Simões Lo-
pes. J. Pernoita, Pedro Luiz c José Pau-
lino, esteve honlem reunida a commis-
tão de Obras Publicas c Viação da Ca-
mara.

O sr. Simões Lopes leu o seu rnre-
cer. quc foi assigriado, contrario ao pro-
jectò n. 1^9. dc 191G, creando o 3"
districto íelegraphico etn Matto Grosso.

O sr. João Perrictta requereu, c foi
dí-feiido pela commissão, quc se offi-
ciasse á cuosj. da Câmara, solicitando
a volta do projecto n. 19;, de 1916,
á commissão.

1-'IN'iA.S'(,'A'.-5 — Com a presença dos
srs. Galeão Carvalha), Cinciiiáto Braga,
JltStiniaiiò de Serpa, Alberto Maranhão,
Augusto Pestana, Octavio Mangabeirá c
Carlos Peixoto, esteve cgualmcnte rc-
unida a comniissão do Finanças, sob a
presidenra do sr. Antônio Carlos.

O sr. Galeão Carvallial leu o seu <pa-
recer, quc foi assignado, mandando
abrir o credito du 49:25.í$.í.l.l. supple-
montar á verba Instrucção 'Militar, para
pagiittiénto de gratificações a que têm
direito os professores dos Collcgios Mi-
li-t-.res do liio dc Janeiro e Porto Ale-
gr?, pela regência de -turnias s.upple-
meniares c trabalhos -cxtrr.ordinarios.
O sr. Augusto Pestana leu também w.n
parecer favorável á abertura do credito
de 7;-, :(iSo$, jiaro o -pagamento de cem-
biikivcl para a 1-'.. de Ferro O.-ste dc-
Mi;-..-.?.

O sr. Carlos Peixoto requereu que
fossem solicitadas as seguintes infor-
tuàçõe3 ao ministro da Fazenda; 1" —
a quanto tcnrinoiitado, nos últimos cin-
co annos, a iniportação dc frutas ar-
gentinás; 2' — a quanto têm subido
os respectivos direitos aduaneiros."

Essas informações são solicitadas fia-
ra- se attender aos reclamos do com-
mercio argentino, quc -pediu a isenção
dc direitos alfandegários, no Brasil, so-
bro as frutas da Argentina, exactamen-
te como procedo este p^iz cm ¦relação
á importação de frutas brasileiras.

n«i>»l>

Real Centro da Colônia Portu-

As 1l.sl.is distribuídas pa-a ã Cr.'*
Vermelha Portugueza, iniciada directa-
mente pelo Real Centro da Colônia
Portugueza; após a declaração dc gttet-
ra, estão sendo arrecadadas, sendo os
seguintes os subsct|plorcs nessas lis-
tas: José Pinto Cortcz Júnior. 100$;
Antônio Parbosa Carneiro; 20$: José
Adrião de Moraes. 5$; Álvaro Vaz, 5$;Augusto José Fonseca. 10$; José da
Silva; 5$; Manoel Alves Brasileiro,
5$'; Antônio Coelho d'0!ivéira; 20$:-
Luiz M. dc Freitas. 20$; Antônio de
Freitas, 10$; Gladstonu Souza Piu-
tttinlias. 5$; Fernando Costa Filho,
10A; Almeida Carvalho S Teixeira, 10S;
Malhias da Silva, 20$; Joaquim d'01i-
vc-ii-,1 Monteiro. 10$; Albino Ferreira da
Costa, 10$; Germano M. Dento, 10$;
Gustavo Gonçalves dc Sennà c Silva,
20$; José Moreira da Silva Santos,
20$; Augusto de Castro Lopes llrau-
dão, 20? ;_ Antônio Leite d.i Costa, 20S ;
Pedro. Antunes Guerra Sicupir.i, 20$;
Viclorino. da Costa Moreira, 10?: >íor-
berto Guimarães, 10$; Oscar da S.
Ávila Brãzilcirò, 5$; Ü;n anonymo bra-
siliito, 5$-; .Arthur Ferreira tFAssmu-
pção. 5$; Francisco Pereira, 5$; An-
tonio Marques dc Almeida, 10$; Ama-
deu Gonçalves Geada, 5$; José dc Jesus
Gaspar, 10$; Amadeu Alves, 10»; Bento
Ferreira GOdiiiho, 1$; Francisco Xa-
vier Lopes, si; Augusto Martins, 2S;
Constantino Pereira Alves, 5$; JulioOtero lispanhol.. 2$; Um brasileiro, 2$;
Joaquim José Dias. 10$; José Coelho.
3%; Abel Torres Maia, i£; José Ma-
cliado, 5?; Alberto Augusto. 3$; Fran-
cisco Antônio dos Santos; 2$-; Um bra-
sileiro, 5$: sonmiaridp 5008000. Quan-
tia já publicada, 1:3::;-:?oco. Total,

Salão dos Humoristas
boje. á 1 hora da

A 8 DIVIDAS DO TIUCSOIMIO

A cobrança executada nos Estatloi

O ministro da Fazenda pediu ao set
coilcg.i da pasta do Interior expedir
uma circular nos procuradores scccionács
uma circular aos
nos listados,
cumprimento df

¦>roc iradorcs lc:cicnucí
recommendando-lhcs . <>,
que lhes foi expedida-Deverá comparece

tardr, no salão dos humoristas, afim dc pelo' Tliesourp sob o 11.
procederem á installaçao e cai.-.locação S, cx, assim resolveu por persistirem^
dos trabalhos, 03 srs. Btisilio Vianna, 05 referidos procuradores na promoção
Luiz Peixoto. Calixío Cordeiro, K.v.tl dc cobrança executiva das diviJ.t3 acti-
Pederneiras, J, Storiii, D'Assis, "eme- vas da Fazenda iNaciònal; quando essa
si-i, Fritz, Cicero V.iüadares, Btltniro cobrança, é privativa dos procuradores
ie Almeida e J. Cario», fiscaes das dcivsicias do Thaesuro. .

-,. &v
'..<Lt
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Districto Federal

a commissão de Justiça
da Câmara contraria ao

projecto Mello Franco
Sob a presidência do sr. Cunha Ma»

chado e com a presença dos srs. M. de
Figueiredo; Gonçalves Maia, Mello Fran-
co, J. J. Palma, Pedro Moáçyr; Pru-
dente de Moraes, Arnolpho dc Azevedo
e Ctihicrcindo Ribas, esteve hontem re-
tinida a commissão dc Constituição e
Jusli.a da Câmara.

Após a assignaluva da redacção para
3" discussão do projecto «n. Ci, dc 1916,
estabelecendo «penas para todos aquellcs
que usarem de maltralos com os ani-
niacs; o sr. J. Palma leu o seu voto, com
substitutivo, sobre o parecer do -sr. José
Gonçalves; relativo á niensagemi que so-
licita credito para satisfazer^ indemni-
zàefio pelas desapropriações 

~iia Baixada
l'!i]:i!':ic'iisc. Tendo a maioria da com-
missão assignado o voto do sr. J. Tal-
rna, passou este a constituir «parecer,
c o voto do relator ficou sendo voto
em separado.

Em seguida, a cominissfio tratou do
projecto do sr. Mello Franco, dando
nova e sui-gencris organização ao -po-
der legislativo do Distrielo Federal.

Dada a palavra ao sr. Prudente de
(Moraes, o repfesentaiWc ipãiilistia lew
uma longa motivação do seu voto con-
(r.irio so projecto do deputado, que «as-
."igualou scr inconstitucional, transferiu-
do, como transferiu, a organização do
Conselho Municipal do pronunciamento
do eleitorado carioca «para a escolha do
presidente da Republica. Em torno do
alvi:re contido no .projecto «para a for-
inação do poder legislativo municipal
da capital da Republica, o sr. Prudente
de Moraes desenvolveu uma interessai!-
te e demorada serie de considerações,

O sr. Gonçalves Maia; que lhe suece-
dou com a palavra, leu, «por sua vez,
as razões do seu voto egualmcntc des-
favorável ao projecto Mello Franco, ra-
ziies essas consubstanciadas no seguiu-
te substitutivo, que offereccu á consi*
deivição da coiumissão:"Art. 1°. No .trionnio de if>T7-ipi5,
o Conselho Municipal do Districto Fe-
dera! se comporá dc 24 membros, 110-
meados de uma só vez pelo «presidente
da Republica, sendo: seis escolhidos en-
tre os representantes das classes com-
lucrciaes; seis, entre os representantes
das classes indutriacs; sois, entre o opc-
rariado. e seis. entre os representantes
das classes liberaes, isto. c, dos medi-
cos, advogados, engenheiros c «profis*
•ionaes das Bellas-Atites.-

Art. 2o. Do dia 15 dc janeiro ao'dia 15 dc fevereiro, as associações rc-
presentalivas de todas essas classes, que
tenham a devida «personalidade juridi-
cal enviarão, cada uma, 110 presidente
da Republica uma lista dos tres nomes
dos seus candidatos ao Conselho Mu-
iiicipal, 110 triennio referido no artigo
anterior.

Art. 3". Feitas as nomeações p«v1o
presidente da Republica c referendadas
pelo ministro da Justiça, dez dias de-
pois do prazo estabelecido 110 art. 2"
para o recebimento das liatns, será -pelo
mesmo ministro feita .1 «convocação do
Conselho para a «primeira sessão ordi-
liaria, que se realizará a 1 dc março.

Art. 4". Installado o Conselho, reger-
se-á elle, na sua organização c cm to-
das as suas deliberações, pelo regi-
«monto interno cm vigor, com a mais
absoluta autonomia e sem dependência
de qualquer especie do executivo fe-
de ral.

Ari. 5". O Conselho fará duas sessões
ordinárias por anno: a primeiia d; 1 dc
março a 31 de maio, c a segunda, de 1
de setembro a 30 dc noveiubr.i.

Ari. (,". Ü3 conselheiros municipais
perceberão <íoo'$_ annuacs de .ijitd.i dc
custo c 40$ diários, durante o terepo das
¦s-csíõi"., sejam ordinárias, sejam extra*
otdiittirias, convocadas pelo prefeito',

Ari. :". As. nomeações a mie sc 11-
fere tista lc só poderão recair cm |.cs.
so.is residentes no Districto Federal.

Ari. $'"'. As vagas oceorridas uo trien*
ni -. «rão preenchidas por no.ii-M.rio do
presidente, r.os lermos do art". 3". e ti-
1 ;«-!.:= das 1 5.I...5 referentes .«;". respectivas
cl<s-:ci rcnettidas para a primeira cs-
colha.

Ari. o". As vagas se darão por morte,
011 renuncia, nos termos do regimento
interno, e devem scr comiminicadiis ao
presidente da Republica pelo presidente
do Conselho.

.Pir.agi-ápho unico. O conselheiro rc*
iittnciante não poderá ser novamente uo*
«meado j

¦Ar!. 10. Revogam-se as disposiçücs
cm contrário." . :

O sr. Pedro Moacyr, tomando parte
.1:1 discussão, manifesto:, se para logo

./ojiilrnrio ao projecto Melio Franco.' 'Disse nuc, na elaboração de leis orga-
nicas, não podia ser poslo dc lado o
critério doui-rinario — um critério _ —
qualquer que fosse a doutrina próíês-
sada, A inobservância desse critério
importaria, como no caso cm questão,
11a elaboração dc leis visceralmente
monstruosas. 

" 
Achava positivamente¦absurdo conferir-se ao presidente da

.Republica, por uma lei especial, orga-
nica, que devia ser, necessariamente,
moldada nos preceitos «constiuteioiiàes
«lo paiz, a faculdade dc, com estas 011
aqueliiis formalidades, obedecendo estas |
ou nqiiellas condições, nomear o pode."
Jegislativo da metrópole raciona!. !

O IDistricto Federal tal como se acha
politicamente organizado, era já unia '

monstruosidade, unia creação illogica,
que sc encontrava encrustada 110 orga-
iiismo poülieo do Urasil. Assim é que
— proseguiü o sr. Pedro Moacyr — n
Constituição da Republica conhecia e
reconhecia, como personalidades .poli-
licns, a União, o Estado, a Muilieipa-
.idade, A nossa evolução poüiieo-social
creou. posteriormente á Constituinte
'Republicana, outra personalidade poli-
itien, constitucional, que teve de ser
acceita como uma necessidade que não
sc «podia nem conviriha, do ponto de
vista dos interesses do descnvolvimcn-
to do paiz, scr rejeitada, nem -repeli.-
da: creou os territórios limitrop!
com o Peru e a Uolivia, ora incprpó
Tados ao Urasil. Mas a verdade era que
o 'Districto Federa! neili era a União,'«nem um Estado, nem um município,
nem um território . Não era nada dis-
so, por scr somente — lembrou o deptt-
tado «fluminense — um Estado cni cs-
pectaliva, conforme classificava já o sr.
Conieroiudo Ribas. Isso queria dizer
que o Districto Federa!, organizado
politicamente como se acha actual-
mente, já era um absurdo conslitucio-
nal, porque àberrava do espirito c do
texto da lei magna da Republica Isso
(posto, estudou o sr. Pedro Moacyr o
«modo como, presentemente, se organi-
zam os poderes municipaes; ou _ que
inèlhor nome tenham, do Districto:
eleição do Conselho Municipal, noiuea-
íjão do prefeito pelo presidente da Ue-
publica. E entrou a fazer uma longa
c brilhante série de considerações, para
(terminar, dc um lado, encarecendo
necessidade, que apurou, lie se refor-
inar u Constituição Federal, e do ou-
riro lado, manifestando-se favorável 11
»im desses dois nlvitrcs: a formação
dos poderes municipaes pelo stifiragio
do eleitorado, quer respectivamente ao
Conselho legislativo, quer referente-
niensc ao chefe do poder executivo; ou
essa formação por nomeação do presi-
dente da Republica já do Conselho,
já do prefeito, caso oceorra a ttecesst-
dade dc salvação publica, Não sc ven-
ficando esse caso de salvação publica,
mão podia — declarou — comprclicn-
der como sc transferia ao presidente
da Republica poder dc constituir o
legislativo e o executivo da _inctropplc
ílo paiz, abolindo, pu supprimindo a
onanifestação do eleitorado, istoé, a
anais republicana das manifestações da
soberania popular, essência do regimen
governamental sob o qual vivemos,
Tanto mais essa modificação absurda
'ora 

proposta era cstranhavel — assi-
g-nalou — quanto era certo que o Con-
gresso Nacional acabava exactamente
Ue elaborar uma lei sobre eleições,
jconVituindo, por outro lado, uni novo
f.rocesso de alistamento eleitoral.

O sr. Cunha Machado, em seguida,
'declarou que 1180 atfeeltava o projecto
?or Haver uma lei eleitoral que ainda
Hão foi utiH*»-**- r\ssm\ sendo, espera-
jfci pela cxccuçto da lei p»ra verificar
bs seus lesultmio! e u que sr devia fa-
ber nara me.hn.-». em face delia * st*
Huac-to politic» 4o DlitHe-o l'<v!*r-J.

O sr. Gunieréndo Bib-u «SI»»' «'-"*' °
".istiicto P-der-U «» tnt E*.<*d«- cm
5spc_tativa no (smi» <*:• »rt }* na
"ConstltuIçSò. 9«d* pio.-iwi» ,t sua
eriranirnc*.-) numiilpal, d* fcocorn:. com
• art. 31 pKi*.s:r»pho 30 d» Constitui-
tio «De accordo com cate ultimo dis-
«ositivo, o Dí-iricto drve ser orgatu-

jado pelo Congresso com_ a feição <-'?
liuiúcipio, salvas a3 rc.trtc

DE MINAS PERFUME SELP-A
_.ja.U>-HORiZO*\TT_v. — Ao dr.

Mendes Piraentcl, dircctor da Faculdade
de Direito, remetteu o sr. Pedro Car-
los, inspectòr daquclle estabelecimento
de ensino superior, a portaria cm que
o ministro da Justiça equipara aquclla«
Faculdade ás congêneres officiaes, I

Sobre os constantes boato» dc
scisão na política mineira, publica o
Diário dc Minas desta capital um ar-
tigo desinentindo-os.

Devem ser hoje vendidos em
hasta publica 03 seinoventes do núcleo
João Pinheiro, situado no município de
Sete I.agòas.

Já assumiu o cargo de administra-
dor dos Correios do Estado, o sr. Valle
Júnior.A companhia Litcilia Pcrcs encer-
rou a sua temporada no Theatro Muni-
C'PsV 

JOÃO D-EL-REY. — A adrai-
nistração da Confraria de Noasa Se-
nhora das Mercês delineou um plano
dc melhoramentos para a frente da
egreja das Mercês. Estes mclhoramen-
tos constarão de gradil que proteja o
jardim que vae scr caprichosamente
feito.

A Tribuna desta cidade • chamou
a attenção do sr, Agostinho Porto, di-
rector da Oeste, para os constantes
roubos que se têm verificado nas mer-
cadorias que transitam por aquella cs-
trada.

Tem todo o fundamento a reclama-
ção da nossa collega. De ha muito que
o commercio de quasi toda a zona ser-
vida pela Oeste é victima do criminoso
descaso do pessoal da referida estrada,
soffrcndo com isso grandes prejuízos.

Urge, pois, tuna providencia no sen-
tido dc se pòr termo a tal estado de
coisas. E' uma vergonha que precisa
acabar. •

Foi constituída nesta cidade uma
commissão para promover a soleniudadc
com que se pretende cominemorar a
data consagrada a Santa Cecília, prote-
ctora da musica.

A commhwão comp«5c-fje dos srs.:
José Victor da Apparição, José Qum-
tino, Augusto Theodoro, José Borges.
Alberto Anacleto, Eugênio Silva c
Emygdio Machado.

E' grande a espectativa por esses fes-
tejos. ,

MINAS NOVAS — Novembro de
1916. (Do correspondente). — Não
fossem os desatinos da desastrada ad-
miiiistr.-ição passada, quando menos ja
teríamos tido a estrada dc ferro cm
Montes Claros, realizando uma das
nossas maiores aspirações.

Não é dc agora que lutamos íncan-
savelmchtc coutra a situação pcima-
nente de entrave coinmerci.il; tudo cm
conseqüência da horrível falta de nicios
de transportes que facilitem a circula-
ção rápida das nossas industrias.; Desde;
o ovo que nos custa 10 _iis, até o boi
que ó raro .alcançar 50 mil réis, pos-
suimos uma série infinita dc mercado-
rias que nem chegam a ter preço, por
que ninguém quer traiisporlal-as nas
costas. Um facto interessante neste ge-
nero é o do alqueire de milho de 1.500
r.is, que ninguém, compra, porque nem
mesmo o burro é capaz dc o transpor-
tar para uma distancia mais ou menos
considerável, pois são 160 litros do
quartão, como sc costuma dizer.

Ora, é evidente que uma terra assim,
onde o homem se vê «tolhido por todos
os lados, o seu meio commercial *fc

reduz a proporções miseráveis. .
Não ha capitães, «por que quasi todos

economizam. Uma producção não reage
sobre outra, produzindo riquezas, ,or
atrofia dos meios. Eis a razão de cm-
bom a producção ser abundante o lio-
mem preferir dar uni dia de sua vida
por 500 réis, a ter de carregar um
sacco dc milho que, além do mais,
pode não achar comprador.

li assim sc condemna toda uma po-
ptihçâo ao eterno retrocesso: a uma
vida vegetativa, ás vezes, sem nenhum
recurso, «pisando, entretanto, sobre ri-
quezas. . ...

Nn entanto o remédio 11:10 e unpos-
sivel. Eltc está nas mãos dos governa-
dores. Bastia-nos a estrada de ferro.
Não queremos mais nada.

*
Para esta scci-iio, nci-oititmos to.

das as noticias dc inti-roHSo gaviil,
_I.iiih1u.-is mesmas sujeitas 110 cri-
tei-io da it-cluceão.

INGLEZAS
As lealtltnns casemiras su nn

CASA LONDON
Unico deposito 110 Jllo. Ternos

sob medida

50$000,60$000 e 70$000
Aviamentos dc 1' qualidade.

Cuidado com os ii_ltndo.es. A
nossa casa 6

UUA UKUGU.WAXA. 1_8<*¦!¦ '

A mais recente novidade em perfumaria. — O Perfume Selda não é
um perfume para o lenço, mas de toilctte, destinado a perfumar o corpo,
depois do banho, impregnando a pelle, profundamente, de um aroma"
delicioso. - FRASCO GRANDE 10*000 $
A' venda nas Casas Bazin, Fazendas Pretas, Exposição, Ramos Sobri-
nho _ C. — Depositários geraes — COSTA, PEREIRA & C.

V-CTIMA DO miBAXHO

Caia desastradamente
Passando pela rua da Harmonia, no

bairro da Saude. o cocheiro lEvangelis-
ta Pcres, perdendo o equilíbrio na boléa
do caminh&o que dirigia, foi cuspido ao
solo, e tão doente ficou que, após cura-
tivos no Posto Central de Assistência,
foi mandado internar no hospital da
Santa Casa de Mistricordia.

O infeliz «é brasileiro e mora á rua
Miguel de Paiva n. 16.

**•*¦

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

Extrneto fluido das tres no*,
zes: Noz de Kola, Noz Vomica
e Noz Moscada, contendo ainda
a MEL1SSA. o ANIZ e o GKR-
VAO—DYSPEPSIA. ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA. Mfis
digestões, inao hálito, peso do
estomoeo. dores do cabeça,

e falta do appetito.
GRANADO &C.-1" de Marco, 14

Sociaes

ULTIMAS NOf ICIAS
A OUERRA

Ui communicado do Almiran-

Sports
TURF

DERHV CliUU

O governo economiza com os

O piogi-nimua da corrida dc do-
mlngo próximo

Para a corrida-de domingo próximo
110 prado do Itamaraty ficou liontem
organizado o «seguinte programma:

Parco Seis <le Março — 1.500 mc-
tros — 1 :oooíji e .ooífooo — «Uicladiira,
53 kilos; Dynaniite, 53; Espoleta, 50;
te Voiln, 45; Herodes, 50.

«Parco "Supplementar'' — 1.C00 mc-
tros — 1 toooÇooo — Yvonctte, 53 ki-
los; Buenos Aires, 51; Sicilla, 47; liou-
langer, 53; Alida, 53; Beatriz, 53.

•Pareô "«Itamaraty" — 1.700 metros
i!20o$ooo — Trunfo, 51 kilos; I.ord

Ciinning, 53; Goytacaz, 53; Soult, 53;
Alegre, 50; insígnia, 51.

«Pareô " Velocidade" — 1.500 metros
—• 1:000*1000 — Histórico, 45 kilos;
Zellc, 40; Jagunço, 50; Pistachiõ, 51;
Pirquc, 51; Torito, 51; Boulevard, 45;
Francia, 50. .

Parco "Grando Prêmio Progresso
2.400 metros — 5:000? e 1 :ooo$ —

Enérgica, 53 Mios: liscopela, 53; Mys-
terioso, 55; Houlli, 55; Samaritanó,
56: Guatambu', 55; 

'-riumplio, 
55; Ocl-

phim, So; Abttl, 50; Jistilhaco. 55;
H-rral»!, 50; Hygéa, ,-Sí'Helvetia, 4S;
lflaueur, 56; Gragoatá, 55.

Parco "17 de Setembro — 1.700
metros — 1 :soo!fooo — 'Hclios, 52 ki-
los; Goytacaz, 50; Stromboli, 51; Atlas,
52; M. Cbristo, 52; M. Guassii', 52.

Pareô "Dr. í-rontin" -— 1.750 mc-
tros — 2 :oooÇ.ooo — Ouido Spano, 50
kilos; Argentino, 50; Ponlet Caiict, 52;
Pégaso, 52; lüdalgo, 52.

•Pareô "2 de Agosto" — 1.C00 metros
i:2oti?ooo — Rcvisor, 53 kilos; Idyl,

53; iMajestic, 51; IL Ail'«-'s, 53! Velhi-
nha, 52; Alegre, 53.

í! fi ©

FOOTBALL

FLUMINENSE rOOTIíAlX CIAID
Realiza-se amanliã, a sessão de patl-

nação';'que este club proporciona . quin-
zenalmentc a seus sócios e familias.

As condições do ingresso -são as ha-
bii-uaes.

. * Üi

OS EXCO.NXROS DE DOMINGO
No próximo domingo serão levados a

cffeito dois excellentes encontros do
campeonato dc "football" da i° divisão.

No campo do í*ão Christovão, ipcle-
jará o club local com o America, o
provável campeão da temporada de
'í"6- . . , ,

O Botafogo enfrentara o Andarahy,
no campo da rua General Severiaiio.

DATAS INTIMAS

Passa hoje o anniversario natalicio
do nosso bom companheiro Ary Kerner
Ferina Firme, que receberá «por este
motivo muitas-saudações dos seus ami*
gos e dos admiradores das suas qual!*
dades pessoaes.

Fazem annos hoje:
A sra. d. Maria Rodrigues Ramo?,

esposa do pharmaecutico e industrial
Joaquim Francisco Penna Ramos, çsu
belecido em Bangú;

o sr. Roberto de Saldanha Ramiz
Wright, neto do barão de Ramiz c £u_
cciouario das Docas de Santos;

a senhorita Martha dos Santos
•Abreu, filha ido capitão A. Pinto dè
Abreu, funecionario da Secretaria da
Guerra: >|

a senhorita Albertina Nazarclb,
appücada ahunna do Instituto de Mu*
sica;

o joven Raul Midosi dc Sampaio
Vianna, filho do sr. Raul de Sampaio
Vianna e estimado alumno do I.ycce
Français.

CASAMENTOS
Festejam boje o anniversario de casa.

monto d. Filomena Cdruzzo c o sr. Vi.
cente Ciruzzo, antigo c stimado negociai!
tc c industrial.

¦D
Realiza-se lioje, na cidade de .Juiz de

l'6ra, o consórcio do sr. Francisco Dn
mingues Antunes, negociante na cidade'.<tc
Rio Novo, com a gentil scnliorita FJzira
Monfá. .;...

Testemunharia o acto, por parto da noi-
va o sr. Custodio Vaz, negociante cni.Juiz
ile 1'óra, « esposa: e por «parte do no.lv. o
sr. Josí Domingucs Antunes e esposa..,.

l_t í*• íí
BA1-TISAD0S

Na pia haptisinal da egreja «l.i C|o'rin,
ilu Olga.. a
Jai( Cunha

rcccl>eii antc-liontem o nome
inlercssaute {ilhiuhii do dr.
c de il. Anlouia «Cunha.

1'oraiii padrinhos o sr. M. J. Cariiilró
Tiiuior c senhora.

* V- - - .
C0XFR11EXCIAS

Terá logar hoje. ás 8 1!-' horas da Hoi:
le, a ultima conferência ilu série organi.
za.il ipclo dr. 1'tilto ila Roclia, sobre "Ori-
tcgcnt c «voluçãi, do Jury o seus earacte,
risticos csãcnciaes".

i|i * *
FESTAS

No Grêmio Dramático' Francisco Mar-
zullo realiza-sa liojc, á rua da Passagem
n 161, ás 8 horas da noite, a inaugüríu-üó
do «palco secnico, com unia festa artística
para coiuiiiciiiorar o se uprimeiro aiinivcr-
sario. »

•A «firma «Loureiro S Alves 'festejou hon.
tem o primeiro anniversario da fundiicíio
do • seu cstnln. ecinieuto " Uestaitrant Rosa-
ri[«", á rua do Rosário 11. Si, ofíerecondo
aos amigos o freguezes cxcellente jantar.

Foi servido o seguinte "menu": Creme
de volailiei mayonnaisc de rohalo: dmdon
á Ia brésilennc; filet ó Rogilier; cabrito aí*
sndo; camarões recheados; frutas sortidas,
vinlios sorlidos, café e licores. „

Servida a sobremesa, ao "clianipagnc
nãb foram poucos os lirinik-s ilcsejtindo as
maiores felicidades ao prospero estabeleci-
mento. . .

pi.-los dados colhido.- nn Tliesouro
Kiicional verifica-se que, com a s.tip-
pressão dc Sògares e aproveitamento dc
addidosi dos Mitiislcrios da Agricultura
e Fazenda o Governo fez_ até esta data
uma economia dc 425 :ooo$oóo.

 m_>-i

rav^!,ílôr íBiscoutos
Muntclgil piivil imtii {' 

Leal SantosOvos fit-scos.

i1»-: I Varias portarias assignadas pelo

SE('C'.\0 SP0UT1VA DO TIIÍO 7
1-OOtllllll

Para uni "training" .los atiradores
pertencentes 110 Tiro 7 Foptball, c. ca
pliiin dn secção de' ' - ¦ -- ^ inüau

São Christo
ás 15 hora:

•íuotliall" dn Tiro
7, convida todos os jogadores a com
parecerem ao campo «l«
vão Alhletico Club, hoje

IíIGA M. 1)13 S. ATUI.liTICOS
iRcunc-sc hoje, ás S lioras da noite,

o conselho director desta I.iga, cm ses-
são ordinária.

oriuií XACIO-

sr. Calogeras
lissigiiõn hon-

- rendas
!«.- Matto

O ministro da Fazenda
tem as seguintes portarias

creando uma eollectmiii
federaes cm Coxim, Hstad«
Grosso „..

nomeando Joaquim Koilrigues tia sil-
va para exercer o cargo de escrivão da
collcctoria das rendas federaes em
irauto Antônio de Padua, Kstado do
Rio ,, • ,dispensando, José Soares Moreira da-
.T.iclle car^o, c llenedicto Xory dc cn-
ca-rr.cgado da arrecadação das rendas fe
deraes cm Coxim, Matto Grosso.

lí.UOS X—Kr-l_O_RI0I'DADE
MEDIOA

F.xaiiu'.", plintograpbias e tratamento
11 I pelos raios X. Applicações de electrici-

tladc nas moléstias em geral. Dr. .1.
;le Toledo Dodsivortli — 108, Avenida
Central (ao Ilido do Jornal do Brasil —
reler»!.., 2326, Central.;

1 «Ja-Bi ti TT1 t TB —

MOTOCVCI.ISTA
NAIi

Este club realiza a sua festa inau-
guiai uo domingo 12 do corrente, na
parte plana du borrada -da Gavca-.

¦A reunião dos automóveis, motos e
bicyclctns será á rua do Passeio, ao
lado do palácio Monroc, us 6 i|-- da
manliã.

«O programina da festa e o seguinte:
A's 7 horas cm ponto — Partida

paia a Gávea.
«\'s <• borns — Missa solennc na ca-

pclla de São Contado cm necão de gra-
ças «pela fundação do C. -M. N • e
benção do mesmo.

«\'s o lioras da manha — Primeiro
Club lldtocyclistn Nacional

Comnienioranilo ãiite-honlcm o annivcrsa-
ri, Ue sua fillia, senhgrita Nocinin de tas*
tro, apreciada niusicista, o maestro «Aninhai
de Castro ofefrcceii ás fanuias dc suas
rcliiifõcs, coV«e_a_ das ro|ai1'«;ões niuiuct*
paes e grando numero dc drscipulos, uma
modesta "soiréc" musicíil c dausante, em
sua residcneia, 110 Meyer. .

Na ipárté •musical; entre outros amadores,
oiiniversariante -iromianhoii 00 piano «dií-

ficeis trcclios de Beethovcn c outros au-
tores notai-cis, seu progenitor, eximio flaij*
lista, sendo cnlliusiastieaiiieiite npplamli-
dos. ;

A parte dausante tambem esteve muito
animada. • ¦¦'-'¦

" «. síi !S (í -¦¦.'«•
VIAJANTES

Dc Furopa regressou hontem, pelo vapor
liollandcz 1'rlsia, o nosso collega «de

prensa Oscar de Carvalho Azevedo, diro-
clor da "Agencia Americana".

Apezar do bello paquete Iiavcr atracado
meia hora antes da designada, nu cáes Iiãu-
ro Miiller, grande era o numero de amü
gos, collcgas e parentes que aguardavam a
chegada de Carvalho Azevedo.

&
Chegou liontimi de Victoria. a sra. d. Ida

Oliveira Ramos, une sc achava trabalhando¦ ¦¦ " ' ¦ - cliaina-
ii" 

'.'""

Uahios, •_•
A esla capital, «leve cheear hoje. proce-

ileule "lc Manáos. o i" Icnontè «Jr. I,cor
pohlb Nery ila 1'onscén Iimior. deputado a
Assembléa' Legislativa do Amazonas acom-
¦milhado dc sua esposa, d. I.ucilla Lumes
Nery da 1'onsei-a

O dr. Nery Fonseca vem a bortlo 110 pa-
ipiite Pari, onde o irão receber muitos «los
seus antigos e collegas.

:;: 1.. if

KAÍ.MÍCIMENTOS
Falícccit, 110 dia 3 do corrente, rcpcn-

tiraineiite. na cidodu dc li.igé, listado do
Kio Grande do Slll, o 1" tenente Caros
Sulino da Rocha, fillio <lo fallccido gene-
r:il lustiiiaho Sabino da Rocha e dc d. Ju-
lia Cândida da Rocha. ... ,

Cl finado era irmão 0.1 viuva do general
Marinho da Silva. >t_

Na residência «le seus inr.es, á rua José
Ilyglno li', as.. fallcceu hontem, o senho-
riíta 1'dith Pires, filha do dr. I-rnnlflin
Vires, proíessora pulilicii municipal.

O seu enterro terá lognr hoje, ás 11 ho-
ra?, saintl.i o corpo dn rua acima para o
cemitério de S. Francisco Xavier.

tado i! _
Londres, 7 — (A. ri.) — O aliai--

rantado britannioo fez pifbhcar tim
comniunicado, 110 qual declara mie a im-
prensa allcmã se esforça por dar. gran-
deá proporções a um facto de impor-
tancia secundaria c do gênero do que
oceorreu com o Baralong, provavelmen-
te na intenção de irritar a opiniio W-
blica dos «Estados Unidos contra a In-
glaterra e arranjar mais uin argumento
em favor de tinia campanha submarina
desenfreada. O communicado diz :

"«O facto é simplicissimo. Um sub-
marino allemão estava prestes a afim-
dar um-vapor mercante inglez, na manha
de 24 de setembro do anno findo, na
•parte Occidental da «Mancha, quando um
antigo navio mercante, transformado em
cruzador auxiliar ida -frota britannica
se approximou do local. Os caractens-
ticos deste navio não foram immediata*
mente reconhecidos pelo submarino.
Para impedir que este mergulhasse autes
que o cruzador auxiliar se collocasse
a distancia conveniente para o atacar,
arvorou-se a bordo deste um pavilhão
neutro, o que constitue um estratageiuj
de stierra perfeitamente legitimo. Uma
vez alcançada a distancia desejada,
aquelle .pavilhão foi substituído pelo in-
glez. Como está determinado para todos
os navios de guerra britannicos, os ca-
nhões romperam fogo c o submarino foi
afu lidado.

A primeira prcoecupação do comman-
dante do cruzador foi salvar a tripulação
do «navio inglez attingido pelo subníari-
no, a qual se tinha refugiado em leves
clialupas c cinqüenta milhas do porlo
mais próximo, feito.isto, o referido na-
vio aproximou-se do vapor afundado,
que estava á mercê das ondas, uma cha-
lupa, para a qual saltaram doissobrívi*i-enteado submarino*, ücruzador «recolheu
os marinheiros allemães, copio tinha fei-
to ás victimas do submarino, mas de-
pois de ter saluo estas,

O emprego do pavilhão neutro, afim
dc collocar um barco inimigo ao alcan-
cc dos canhões, c um recurso licito da
guerra naval, que os próprios allemães
têm empregado freqüentemente no de-
curso da actual guerra. Foi assim, que
«por exemplo, o "Moewc" se apoderou
da maior parte das suas victimas.

UÍ' difficil crer que alguém, senão um
allemão, pudesse basear neste caso uma
aocusação de 'brutalidade, argumentando
oue os sobreviventes inglezes, c não os
nlleniães, foram salvos cm primeiro lo-
gar, apezar dc terem decorridos apenas
ligeiros minutos entre o salvamento de
uns c de outros. Estba llicse fornece
um curioso exemplo da mentalidade, par-
ticular dos allemães. Quem não é ai-
leniáo tem por primeiro dever salvar os
allemães; mas 03 allemães não estão su*
jeitos a obrigações reciprocas. Todi a
«surpresa ou estratagema de guerra c
licito para allemães; mas illicito para
quaesquer outros !

I A affirmação dc que o alinirantado
ingl-sz ordenou que os sobreviventes dos
submarinos allemães não fossem salvos
é absolutamente falsa. A nota brita.;-
nica de 25 de fevereiro do > corrente an-
no, a propósito do caso do Baralong,
respondeu já a essa acctisação com um,
desmentido formal."

A perda do submarino"U 20"
Berlim, 7 — (T. O.) — Unia nota

do almirantado, aqui publicada, diz que
no dia 4 de novembro á «tarde, o sub-
maritio "U 20", em conseqüência do ne-
voeiro, encalhou nas proximidades de
Uohjcrg, a oeste da costa da Jütlandia.

Todas as tentativas para safal-o foram
imiteis.

O submarino pediu soccorro, mas to-
dos os esforços dos torpedeiros para
pol-o a nado não deram resultado.

iintão, na manhã do dia 5 de novem-
¦bro, o submarino ,foi destruído, depois
dc toda a tripualção se «recolher a bor-
do de um dos torpedeiros.

NOTICIAS DE P0RTÜ6ÃL
Lisboa, 7 — (A. H.) — Chegou

hoje, procedente de Angola, o cada*
v«r do major Affonso Pala, uma das
victimas da campanha no sul daqud-
Ia província.

O funeral realizar-se-á a 12 do cor-
rente e sairá do edificio da Câmara
Municipal.

Lisboa, 7 — (A. H.) — Estão rc-
unidos para tratar tios assumptos que
amanhã serão debatidos no parla-
mento, os congressistas democráticos.
Assiste A reunião -o sr. Affonso Cos
ta, ministro das Finanças.

Lisboa, 7 — OA. H.1 — Chegaram
a esta capital a cx-consui allemão na
ilha do JFaial c a familia Wénstein.
Os rccom-cliegados -foram .recolhidos
a um hotel, onde ficaram sob a vigi-
lancia da policia

«I,f..oa, 7 — (A. II.) -- O sr. Brito
Camacho, chefe da União Republica-
na, proseguindo ila campanha eleito-
ral, realizará brevemente uma confe-
renda que tefá por thema o socialis-
mo municipal.

Lisboa, 7 
'— 

(A. II.) — Antônio
Fcrnandez, autor do incêndio da rua
da Magdálcna, tendo sido recente-
mente cominmtado o «resto da pena
cm expulsão de Portugal, seguiu hoje
para Hcspanha. Ao pasur, porém,
•pelo Luso e por Mortágua. os ope-
rarios porttiguezes qtte seguem para
França tentaram lynehalo. Feman-
dez conseguiu escapar, «,--giáii;lo-se
•s-i •iiiín/oii dj '.fim.

Lisboa, 7 (A. A.) — O dr. Augusto
Soares, ministro dc listado dos Nego-
cios Exteriores, regressou esta madru-
gada pelo trem rápido.

Na ffiii-í, grande «ra o numero de
pessoas ijuc aguardavam a chegada do
illustre titular .

Lisboa, 7 (A. A.) — O governo da
Republica resolveu fazer pomposos fu-
neraes ao major Pala. morto em com-
bate na África Oriental Alterna.

O cadáver do referido lieroe chegou
pelo vapor "São Jorge", sendo rece-
bido com as honras da ordeiiança.

Lisboa, 7 ÍA. A.) — O "Diário do
Governo" púbica cm seu numero de
hoje o decreto do executivo regulando
a questão do pão no paiz.

Naufrágio de um vapor
argentino ¦

Colônia dc dois Rios, 7 — {A. A.) —

(;i horas c 15 minutos) — Naufragou
hontem, ás 13 horas, a quinze milhas da
ilha Jorge Grego, 110 archipelago da ilha
Grande, o vapor argentino "Vaca".

A's seis horas de hoje o director des-
ta colônia teve sciencia do facto e, in*
continente, enviou embarcações do esta-
bclecimento para a zona do naufrágio,
recolhido na primeira busca dois e,
mais tarde, os demais tripulantes, cora

O OURO BRANCO
A-SOCIEDM)E'N. de I

AGRICULTURA
TRATA DO ALGODÃO

Na sessão -hontem realizada pela'
Sociedade National de .Agricultura, o
dr. «Miguel Calmon commumcou aos
membros da directoria que o dr. Lati-
ro Müllcr, «presidenta offedivo da«
Sociedade, virá na próxima terça-i
feira assumir o exercicio «do respecta-
-vo cargo, motivo pelo qual se con-

gratula cora os collegas presentes.
Proseguindo, informou que, de

accordo com o resolvido «a ultima
sessão, procurara, em companhia dos
drs. Eloy de «Souza, Eduardo 'Cotriin',

Victor Leivas e Moreira da Silva,
levar ao conhecimento da commissão
dc Finanças do Senado as conclusões'
da Conferência Algodoeira, pedindo,
em nome da «Sodicdade, o seu "concttr-

so efficaz «para que fossem incluídas,
sob a fôrma de emendas ao orça-
mento da Republica, as medidas ur-
gentes ali suggeridas em favor da
cultura do algodão. O senador Btte-
no de Paiva, relator do orçamento da
•Agricultura, acolheu a commissão da
Sociedade com muito boa vontade,
promettendo estudar o assumpto e
envidar -esforços para cite _os seus
votos fossem satisfeitos. Todos os
membros presentes da comníissfto de
Finanças manifestaram eguaes pro-
positos dc concorrer para prestigiar
a acção da 'Sociedade nesse sentido.
Desde logo, ficou assentada nova re-
união «para «os esclarecimentos de que
viesse a precisar o digno relator.

-Procedeu _ leitura do telegratmna
do coronel -Sampaio Ferraz, relativo
á situação do mercado de algodão
em Pernambuco, agradecendo a soii-
cilude com que satisfez o pedido da
Sodiedade «de a informar prccisaineu-
tc «sobre o assumpto.

iComo sabem os seus collegas, o
distincto consocio partiu «para o norte
cm commissão da directoria do Lloyd
Brasileiro, para escolher, nos princi-
paes portos de embarque, os pontos
mais convenientes iá installação das
prensas e machinas de beneficiameu-
to do algodão, d,e accordo eom o
compromisso assumido pelo governo
•perante a Conferência Algodoeira.
Acompanhado de .ngenh.iros compe-
tentes, s. s. organizará os . projectos
completos das instãllaçes c irá, cm
seguida, aos «Estados Unidos adqítiiftr
os niachimsmos, cuia cncommcnda
íoi autorizada pelo Lloyd Brasileiro.

Em complemento dessas iii_or.ma-
ções, cabe accrcscentar que o pro fes-
sor Grecn escreveu á directoria a re-
speito das safras de algodão na Ba-
hia c «na Parahyba, annunciando que,
naquclle 'Estado, a «safra «é boa em
quantidade . qualidade, ao passo que

O sr. Hug&ss jencen a eleição
presidencial norte-amricaaa

Nova York, 7 — OA. A.) — (iu
horas e 5.1 minutos) — Nas eleições
hoje travados em todo o «paiz venceu 4
chapa apresentada pelo Partido lícp-.ibli.
cano para a suecessão presidencial ilu
Republica, em que figura o 'iiome d«j
sr. Charles líuglies «para presidente.

A "Festa da chave" oa FacuI-
dade de Sciencias Jurídicas

A Facu.'tdade de Sciencias Jurídica»
e Sociaes realiza hoje a tradicional"Testa da chave".

O programma dessa soleuuidadc aca*
deniica é o seguinte:

«Discurso, pelo director da Faculdade,
professor conde dè Affonso Celso.

Entrega da—"Chave"—ao 4" anna
pelo bacharelando Victor de Carvalho
Ramos. 'Resposta ao discurso, pelo
quartannista Jaj-tuc Landin.

Parle literária — Saudação, por Mo-
reira Scabra; Versos, por Luiz 1'into;
uma surpresa, por Cláudio Salles Ganiu*;
Versos, por Xavier Porto; Alfino
tadas, por Ary Vieira; Versos, por Oo-
mes Leite; Saudação humorística, poi
Franscn de Lima; Incrível'. ...por Si-
mües Lopes; Discurso de èncerrainétv
to.

Por fim, haverá dansas a caracter í
sem caracter, flores, surpresas, um
sica.

excepção do i" e 3o "íiaíhinistas que _
morreram na oceasião de abandonar o 

"neste_ 
a secca prejudicou bastante a

11 D.-.igaria lt.inios vindo an.ur._ a chama-
o. par;, dirigir o laboratório da riiarmaua

cm liaugii'.

parco— 1 kilometro. .
Catiiipeoriato Brasileiro do liilometro

_ Machinas de força livre, — laça
Campeonato Brasileiro do kilometro c
medalha de ouro ao vencedor cm pri-
meiró logar.

iA's 9 ti horas dt.
do parco — Automóvel Çlilb do
__ Quilômetros - Machinas. ate 4 H
v. '_. 

«Medalhas dc prata
dois primeiros vencedores

manhã — Scgtin
Brasil

bronze

Victniiotla por ant.ROS •padcclmcntos, fíil-
•eu I1011I0111 d. Adriana Câmara da JSo-

Ü

OS LARÁPIOS

Estes foram presos...
por acaso

Do armazém da rua de Sant'Anna
11. 18-', foram furtados antc-lioiitcni
dois fardos com saccoi dc aniagem,
avaliados cm 16.1S.100.

Dada queÍNa á policia do 14" distri-
cto, esta afíiu com aceno bastante para
prender ns larápios João Francisco Cal-
da?, los_ Corrêa, vulgo Macaco, c Ar-
tinir Pereira de Oliveira, autores ilo
furto c que residiam na rua dos luva-
lidos, cm frente á Repartição Central
da Policia.

Os tres ralos estão sendo proces-
sados.

lecidas pela própria Constituição, cm
beneficio dos interesses da l ni.«e>.

Em stimnia, após Lirpo debate, veri-
ficou-sc (;uc n conunissúo rejeitara o
projecto do sr. Mello Franco, que teve
apenas o voto do seu autor e mais os
dos srs. M. dc Figueiredo e José Gon*
çalvcs. Votaram cii-.lr:. o projecto: o
sr. Gonçalves Maia. dc accordo com o
seu voto vencido: os srs. Oun.ercindo
Ribas c Cunha Machado, todos .Ie cc-
cor-ío, mais ou menos, coiu o voio «Io
sr. Ribas; rs ar;. Arnolpho Azevedo.
Prudente .lc '.

por considerarei.:.

aos

¦ ii.-iir-T-^-^r*'-*1-'''*-1*"''**'" 
'"" " *"

^^^.^fe^!_

mm

lux-ga c Silva. cs«poki do .-.íferes da Bri*
gada Policial José Cândido da Nobrcga c
Silva. . , ... ,O enterrnmcnfo tora logar hoje, us 4 110
ias da tarde, saindo o feretro da rua Lu-
cidio Lano n. as. Meycr, paru o ccini-
lerio de Inhaúma.

;í. ;•. J'j
iMIHSAS '•

Realiza-se hoje. na csrci.-i do Divino Sal-
vaiior. na estação da Piedade missa de sç-
tiino dia por alma da.senhorita Maria, «Ia
Conceição Xcvcs Bamlclra.

Será celebrada hoje, ás o horas, na
esreja dc S. Francisco de Paula, nma nus-
sa. cm suffrauio da nhna do d. Catlianua
Conli Ferrari, isposa do sr. loão Ferrari,
e niUr i!cs srs. Jatiunrio Vraticisco c João'-Ferrari, c d.i sra. d. Thcrcziim Ferrari
1'ranco V.iz. esposa do sr Tito Franco
Va!.. conhecido r-uoresentonte dc «diversas
firmas desta caoital.

Ainda a morte do aviador alie-
mão Boelke .

Berlim, 7 — (T. O.) — PubÜcaiti-se
novos detalhes sobre a morte do grande
aviador, capitão Boelke, <iuc morreu uo
dia .11 de outubro..

A's cinco «lioras da tarde feriu-se um
combate aéreo, com pleno «exito,'no qu.il
um aviador inimigo foi posto fora çc
acção por Cocllee depois de uma vio-
lenta luta. ,

Durante o combate outro aeroplano
allemão chocou-se com o apparelho de
Uoelke, arrancando parte do seu ac-
roplano. Boelke começou a descer mv
mediatãmente em espiral, mas na aAiira
dc duzentos metros o seu aeropiano caiu
repentinamente.

O cadáver de Boelke não apresentava
nenhum ferimento por projectis.

Depois dc ter derrotado quarenta ad-
versados, Boelke perdeu a vida num ac-
cidente, mas morreu sem nunca tci- sido
vencido. '

Violento combate em
Voio

Londres. 7. (A. A.) — Noticias de
Salonica dizem que o regimento 43" da
infanteria grega, que guar.necia a cidade
de Voto, está empenhado cm violento
combate contra os realistas.

Estes, reforçados, dominam asiluaçao,
havendo fundadas esperanças na sua vi-
ctoria.

Os russo-rumaicos combatem
os exércitos de Falkenliayn

Londres. 7. (A. A.) ¦— Telegrammas
«aqui recebidos de Bucarcst ,-inniinciaiu
que os russo-rtiniaicos continuam 11a sua
conlra-offensiva contra os exércitos de
Falkenliayn, na Transylvania.

Searundo essas informações a artilhe-
ria àr.iada bombardeia neste iiioinriiio
ás posições inimigas em Pahniclij Cio-
bochticã, Toutevc c Gornipovèj.

vapor, cm conseqüência dc explosão nas
caldeiras.

Os salvos foram recebidos carinhosa-
mente pelo difector que lhes forneceu
roupa e alimentação.

O vapor estava «carregado de trigo,
sabendo-se «pelas afíirniações da tripu
lação que o vapor já partira de Santos
fazendo água, tendo sido esta a causa
do sinistro.

O medico dr. Castro tambem prestou
relevantes serviços á saude abalada dos
náufragos, mostrando-se o commandan-
te immensanientc captivo com os seus
serviços, "bem como pela hospedagem
que lhe íoi dada na colônia. O director
desta segue amanhã para o CRio, A tri-
pulação fica aqui aguardando ordens do
respectivo cônsul.

Colônia dos dois Rios, 7 — (A. A.)
 (21 horas e 30 — São estes os no-

mes dos tripulantes salvos: conintaiidan-
tc 'Eniilio 8aragosa, Baglicto, Dois, De-
role, Bogncr, Iorcto, Prudencio Ara-

gon, Durato, Vicente, Sanchcz, Riglcr,
Oniv, Dibulo, Santiago e Azil.

Pereceram José Bursoni, piloto c
Maurício Belíeme maohinista.
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As sepulturas razas do cemite-
rio de Jacarépaguá

Do dia 3 dc dezembro vindouro cm
deante, proceder-sc-á, 110 cemitério mu-
niciphl de Jacarépaguá, á abertura de
sepiiltttías razas de adultos e creanças,

éxtinetos os rcipectivospor estarem
prazos,

Vne ilu

eslabe

i-i- pi-opOKtii a rtissolliçno
nctual directoria

Ha dias, ;«. policia <ic .:_. distrielo
vinha recebendo reclamações «piasi dia-
rias contra a Guarda Noctiirna daqucl-

c Pedro Moacyr, j ia importante zona.
proj-.to inconsti-I O dr. Abelardo Luz, delegado, ven-

;.s recla-
dissolução

pr-ilir a no-
primeiro o ; ficando que erani procedente

i maçiles, resolveu prop ¦¦ ¦
da Guarda, e

lucional. fundanientando
seu voto longainentc.

Depois desse projecto, o sr. Cunha | ilã directoria . . .
Machado leu parecer favorável ao pro- I meação de um interventor anui de oue

jecto relativo a radio-tclegraphia c ra- õs assignantes nao se vejam privados
dio-telephonia cni território racional, Idas rondas.

O CONFLICTO DO CAMPO
DOS AFFONSOS

Os voluntários Eudoro e Cor-
deiro não foram excluídos

fl general Faria resolveu liontem,
pela manliã mandar reconsiderar o seu
acto. pelo qual excluirá das fileiras dó
Exercito os voluntários de manobras
Eudoro de Barros e Rodolpho Diniz
Cordeiro, pelas razões que hontem cx-
puzemosi \

Motivou essa rcconsideração_; haver o |
titular da pasta da Guerra se inforniado j
melhor do facto o recebido reclamações
de pessoas interessadas pela rehablli- 1
t,-«i-ãn dos dois rapazes, que solicitaram j
a abertura dc 11111 inquérito, para que j
sejam apuradas as responsabilidades
do; delinqüentes no conflicto havido.

Deante dessa solicitação, o ministro I
dá Guerra ordenou que fosse aberto
rigoroso inquérito no commando «do 3"
regimento, para que sejam il.vuiaiiicn*
te apurados os facios occõrridos e o
grüo de ctiminalidade dos indkiados.

Noyos suecessos dos alliados em
frente a Verdun

Paris, 7-(A. A.) — As ultimas no-
licias da linha de frente contam novos
suecessos para as armas alijadas em
frente a Verdun. onde ainda não esmo-
receu a energia dos francezes para a re-
conquista das posições perdidas.

A artilheria está bombardeando, com
cfficacia c grande violência, a direita
da zona Doiiaiimont. Vaux c Datnlotip,
tudo «arrázando -os tiros dos novos e
possantes can-hões francezes.

Varios contra-ataques do inimigo
contra as «posições reccm-occupadas frn-
cassaram completamente ante o tiro de
barragem francez.

Novos progressos foram assignalados
em direcçao a Damloup, onde as tro;)as
republicanas sc firmaram çni varios
elementos dc trincheiras do inimigo.

O lucro dos bancos de Man-
cliester

Londres. 7. (A. H.) — O total dos
lucros dos bancos de Manchester. du-
rante os dez mezes que terminaram no j
dia 4 do corrente, excede de 373 mi-
Ihões esterlinos. Esta cifra, ao que se«
.ifíirma. ultrapassa de cinco nn.hões a |

[ mais elevada que aquellcs estabeleci-
I mentos já attingiram num anno inteiro.

A cifra mais" alta annual, eu sejam
| 370 milhõe-s, foi r.ttitigida cm 1913. O

total atíingido este niino, em dez mc-
: zes. indica não somente o augmento do !
I valor como ainda o movimento enorme

de negócios.

Conflicto e ferimentos,
na rua João Caetano
liontem, á noite, juntaram-se num ho-

tequim da rua João Caetano, esquina de
Senador Euzebio, diversos vagabundos,
como o são habitualmente os freqüenta-
dores dessas tascas. Lá se demoraram
«lies n beber excessivamente c a fazer
tuna algazarra infernal, discutindo, voei-
ferando, soltando uma verdadeira chuva
de «palavrões.

No meio de toda essa pândega de?
bragada, surgiu uma discussão entre ai-
guus dos indivíduos, justamente unigru-
lio de que fazia parte unia mulher tam-
bem assídua freqüentadora da mesma
taberna.

Da discussão ao conflicto foi tr.n pulo.
Houve um tiroteio tremendo que durou
alguns minutos c por momentos nava-
lhas brilharam no espaço,

Houve intervenção da policia.
•Depois de passada a natural coníiisúo

cm casos taes, foi notado que a mulher*
zinha, que sc chama Julia de Araujo,
e Nelson dc tal, estavam feridos por
bala.

U causador desses ferimentos, Anio-
nio Vieira, que foi lambem o provoca-
dor do conflicto, foi preso em flagrante
e levado para a delegacia do 14o etistri-
cio, onde as autoridades o autuaram.

Os dois feridos foram medicados uo
Poslo Central da Assistência c conduzi-
dos depois para a Santa Casa

Atropelado por um automóvel
Hontem, á noite, no boulevard São

Christovão; ao passar por ali cm mar-
cha excessiva, o automóvel 11. 409.
guiado pelo motorista Joaquim Ferreira,
atropelou Barbara Pires, residente na
eslação de Bomsuccesso.

Barbara recebeu nesse acciderilc di-
versos ferimentos e foi medicada na
Assistência, e cm seguida removida
para a Santa Casa.

O motorista causador do desastre
íoi preso em flagrante pelo guarda ci-
-il n. 377, que o apresentou ás àutori-
dades do 15" districto.

—a »¦»> >

colheita, sendo de tiotar ali 'O appa-
recimento, pela prlsmeira vez, no Bra-
sil, do Pink «Boll Wom á,q Egypto,
dnsceto que «é muito «nocivo.

Do 'Rio Grande do Norte recebeu-
sc telçgramma do dr. Juvenal La-
martine, grande plantador de algo-
dão, comnutnicando que a safra foi
sensivelmente diminuída com a secca.

No Maranhão c no Pará, esperam-
se colheitas muito animadoras, sc-
girado os dados fornecidos pelos
consoektó drs, William Wilson Coe-
lho de Souza e Tdicodoro de Barros.

«Dc_ accordo com as informações
colligidas c dada a extensão da arca
cultivada de «algodão cm Estados,
ond,e anterionnento era ilimitado o
seu plantio, não é de recear falta de
algodão nacional para o consumo hv
terno, mas a situação dos mercados
externos se resente cada vez mais da
escassez de tão valioso produeto, n
cujo respeito faz tuna exposição do
cumentada, que publicamos cm oturo
logar.

.Pede a palavra o dr. Lima Min-
deTlo, que, allutljiiido a ttm aversão
que corre sobre a producção algo-
«docira do «Estado da Parahyba, i.i-
forma com satisfação e contraria-
«mente ao que consta, ter cohhecimen-
to de que a exportação daquclle Es-
tado para Pernambuco foi de 1.800
saccas de algodão, ficando para seu
consumo somente 8 saccas,

Para tal facto chama a attenção da
Sociedade, 110 qua «foi plenamente
attendid'0.

Falleceu o cardeal Delia Volpe
Roma, 7 — (A. II.) — Fallcceu o

cardeal Delia Volpe.

A independência política da
Polônia

Berlim, 7 (T. O.).—As províncias pola
cas occupndas «pelos impérios centraes jforam «antc-honlcm scenario do -maior e.
mais transcendente acontecimento ltisto-'
rico. A Allcinanha c a Austria-IIiingrh, I
de conv.num accordo. «proclamaram, cm I
Varsovia e I.ublin, o reino da Polônia, i
restabelecendo o direito, que tem a na-
ção polaca, de reger 03 seus «próprios
destinos, tendo uhia« vida nacional in-
dependente, governando-se pela eleição
dos próprios representantes.

Ha alguns dias tuna delegação polaca
apresentou-se ao chnmccller allemão.

Os membros da delegação representa-
vam todas tis classes, todos os parti-
dos, todas as crenças da Polônia. A
delegação transmittiu ao governo alie-
mão -os desejos da nação polaca, agora
resurgidos, de restabelecer o antigo rei-
no da Polônia, que 110 -passado contou
famosos homens dc governo, como os
Jagclloiies, c soldados gloriosos, como
o grande Sobieshy. Resurgidos os po-
laços, libertados da .ppressão russa,
não estarão de agora cm deante sob
o tacão do cossaco. A liberdade, que
tinha sido destruída ba um século por
insligaçües da Rússia, __ agora devol-
vid?.«. O rcgimen do chicote foi abo-
lido. A Polônia é restituida' á civiliza-
ção occidcntal.

O manifesto expedido hontem sobre
a proclamação do reino da Polônia,
diz:''Sua majestade o imperador da Al-
lcnianha. sua majestade 'o imperador «Ia'
Áustria e rei apostólico da Hungria', i
inspirados pela firme confiança na vi-!
cíoria final das suas ermas _ ini.pe1.li-:
dos pelo desejo dt- libertar as regiões,«
conquistadas por suas tropas á custa'
de, tantos sacrifícios, e que sc achavam '
sob a dominação russa, c querendo eu-

Falta de transportes

HA N.0, ÍÍÊCIFE MUI-
TO ALGODÃO E

ASSUCAR A' ESPERA
DE NAVIO

O sr. Hannibal Porto pediu hontem
a intervenção da Sociedade N. dc Agri-
cultura, no sentido dc scr facilitada a
saida de O0.000 volumes dc algodão e
de assucar que -*e acham cm Recife
destinados ao Kio c Santos. Km sc tra-
tando de produetos sujeitos a gran-
des oscilações de preços, é fácil con-
cluir os prejuízos que poderá determi-
liar a demora no seu transporte e dahi
a conveniência do pedido ao Lloyd Uru-
sileiro, que 110 começo do anno tão so-
licitamente satisfez As reclamações das
praças do Norte feitas por intermedie
da Sociedade, altitude que mereceu da
nossa parte francos applausos, não se
devendo esquecer q«e para o descotl-
geslionamento das referidas praças, em
que os volumes dc couros, algodão, as-
sucar, cera dc carnaúba c dc sal sc
accuniulavam ás centenas de milhares,
miuito contribuíram os srs. presidente
da Republica c ministro da Fazenda,
cuja intervenção tambem pedíramos;

O telçgramma recebido está^ conce
bido nos seguintes lermos: "Kxislindu

cerca sessenta mil volumes assucar c
algodão serem transportados Rio San-
tos portos Rio Grande exportadore» •©•
licitam valioso concurso amigos aentidc
conseguir Lloyd dois vapores máxima
urgência."

Continuando com a palavra, o sr.
Hannibal Porto louva a attitude do
Congresso do Pará transformando cm
leis do Kstado as conclusões da Cou-
ferencia Algodoeira.

J. realmente digna dc destaque a
attitude do grande Kstado do Norte,
que está cuidando seriamente da agri-
cultura, especialmente do algodão cuja
qualidade como ficou demonstrado na
ultima exposição promovida sob os
auspícios desta Sociedade, rivaliza com
a melhor da procedência de Peruam-
buco.

Ha grandes iniciativas, que, apezai
da falta do credito agrícola, vão se rea-
lixando com proveito para a economia
nacional.

K' realmente digno de reparos c
que se passa no extremo Norte presen-
temente. listados que tinham relegado
ao abandono a -mais importante fonte
dc riqueza; que sem duvida é a agri-
cultura, cm toda a parte e especial-
«mente 110 nosso paiz}''estão prcoecupa-
dos com o seu desenvolvimento, movi-
mentando avultádos capitães, que, cer-
to, attcndciido a feracidade daquellc
opulento solo, hão dc retribuir os
obreiros de tão louvável esforço.

¦Ainda agora mesmo, concluo «n sr.
Hannibal Porto, teve a Sociedade a
grata satisfação de adquirir para o Go-
verno do Amazonas, a seu pedido, re-
guiar quantidade de sementes seleccio-
nadas de milho, feijão e capim, que se
destinam á distribuição pelos lavrado*
res, que, hoje, já são ali em grande
numero. Nunca é demais applaudir
gestos como este, que mostram na fcaü-
dade o propósito dc enveredar pele
unico caminho capaz de rcstiiuir á
Amazônia o -seu antigo prestigio, que
só poderá voltar pela cultura da terra,
ali tão pródiga para aQUellcs que a ei!»
se dedicam.

A festa da Bandeira
Ap'ir«t:(imnndorse a data ednsagradn

á êomineiiioração do decreto que insti-
tuiu a festa dò «pavilhão «nacional, jii
,se trabalha letivamente em numerosos
estabelecimentos de ensino 110 preparo
de lindas festas, com que sc .pretende
dar a essa demonstração de civismo üm
brilho ainda mr;ior que o dos annos
anteriores.

No forte de Copacabana, porem, n
«festa apresentará especial «encanto, por
se 'realizar ali, «mais uma vez, a cerimo-
nia do juramento juvenil á bandeira
pelos novos alumnos do Collcgio oao
Paulo e jovens representantes dc ou-
tros institutos de ensino, com a acquies*
cencia do conluiando do forte e com
a autorização das altas autoridades du
Exercito.

A exemplo do que fez no anno ini-
do. c para dar maior realce á solenni-
dade, a directoria do Collcgio «sa«i
Paulo permitrifá que sc inscrevam «para

prestar o mesmo juramento os iiieni-
1103 de dez .1 quinze annos, mediante
autorização dos paes ou tutores.

A inscripção, que não depende de
contribuição algir.ua, pôde ser _feita 

-im

secretaria «lo Collcgio; das 9 a» 4 *"'

ras até o dia 15 do corrente.
.«— * m »***¦

ho-

O dr. Augusto Vianna regressa
á Bahia

Bahia, 7 — (Do correspondente) —
Chegou hoje, acompanhado de sua fa-
milia, o professor Augusto Vianna, di-
rector dá Faculdade de Medicina.

'Diversos membros do corpo docente
desse institu^p de ensino, médicos do
Instituto Vaceinogenico e acadêmicos
de odontologia foram no cães reccbel-o.

Durante o desembarque, tocou uma
banda de musica do Corpo de Policia.

Café typo MoKa no
Paraná

/'«uin Grossa, 7 — (A. A.) •—.'«*¦
"Diário dos Campos", jornal que sc pu-

, blica nesta cidade, expoz «amostras d"
aimiihar estas regiões para nm futuro j café produzido no Campo Mourão, niu*

feliz, resolveram constituir com as <li- | nicipio dc Guarapuava, a -vinte c cinte
tas províncias um Kstado nacional com ! léguas distante da 

'cidade dc Cuaraqua-

O desenvolvimento do couner-
cio W

ticrlinas, ou seja ttm augmento de....
13.31SI970 libras sobre o mez cor-
rcsponiknté de 191; c as exportações
aceusaram a cifra de 44.715.248 libras
ou um augmento de 2.;4G.-'S3 libras es-
tcrlinas sobre outubro do anno passado.

Os italianos conti-
nuam a obter van-

íagens
Roma, 7 (A. H.) — O ultimo com-

mitnicado do general Cndornn annuncia
que os ataques do inimigo contra as
posições italianas do Observatório e de
Cima di Bocche têm sido sempre susta-

monarchia hereditária c um governo
constitucional.

As fronteiras exacta; do reino da
Polônia serão traça«das -mais tarde.

O novo reino receberá as garantias
¦necessárias para o livre descnvolvimcn-
lo das -suas «próprias forças, por estrei*
tas relações com ambas as potências.
As gloriosas itradiçõcs dos antigos exer-
citos polacos, que estão na« memória
dos seus valorosos camaradas, durante
a grande guerra dos nossos dias, rc-
viverão 110 exercito íiacionaJ.

A organização e a instrucção deste
exercito serão dispostas «por mutuo ac-
cordo.

Os nionarchas alliados expressam a
esperança que se cumpram 05 desejos
«polacos, pela evolução do Kstado po-
Inco o desenvolvimento do reino uacio-
nal da Polônia, toma«ndo na devida con-
sideração as condições «políticas «eraes
que pre\.".lecem actiialinente na Europa,
e o bem-èstor c a segurança dos seus
próprios paizes. As grandes nações ocei-
deniaes. vizinhas do re-no dn Polônia,
-.erão na fronteira oriental um Estado
livre e feliz, que desfrute n suai pro-
pvia vida nacional, c saudarão c-.m re-
r;osijo o nascimento e o «prospero des-
envolvimento deslc- novo paiz."

..-a»

Londres, 7. (A- H.) — As estatísticas
agora publicadas pelo Ministério ilo
Comuiercio mostram claramente o re-ldos.
guiar desenvolvimento do commcrcio.] A" frente Omita,
ingxz desde o começo da guerra. As dispersaram varias
importações em outubro deste anno at-j.em march
tiiigirani o valor de 81 135.376 libras es-1 das linhas adversárias

>s canhões italianos
varias cnlumtias inimigas

nas estradas da tectaguarda

Fállecimento
Falleceu hontem, á noite, o comnten-

dado? Raymtjmlo da Silva c Cunha,
funecionario aposentado de Fazenda.
O ciitcrramenlo será hoje. saiiido o
feretro, á mão,, tia rua Visconde dc
Cnravcllas n. -', casa III, paia o cerni-
terio de S. João B-ptista,

va li' do typo Moita, qualidade supe-
rior, e as amostras foram .o.ucojlas
pelo coiitmerci.-inte Trajano I a;il 1 l*-a-
mos, que adquiriu cem arrobas, estanuc
em negociações pa" iniiiot qu.i:itid.ulc

Em 
'Campo 

Mourão existe iini.i planta-
ção de. vinte mii pé-, da prec.o-.a rubi-
ncea, havendo localizadas vinte e c.nci
familias de pequenos agricultores, «u-
além do café exportam ainda -isucar -
arroz. ... ,.

«As culturas cstfio liiTiidas a i.na 1
piiáva por uma estrada carroçawl Ie . «•'
zuito léguas.

II t T" ' —

A sessão do Ae. C. B. íoi trans
ferida

A sessão ordinária semanal do Ae.
C. I!.. que devia realizar-se hoje, a-
b! horas, ficou transferida nara ailia-
nhã. ás mesmas «horas, u será presuu-
da |..lo comniendador Gregorio Oarcis
Scabra. .

A commissão teclinica especial
Aero-Club, que ficou encarregada pei;
directoria *le elaborar as bases dc-or-
ganização da Escola «le Aviação Nau*
tica. lerá perante a assenibléa d regula-
mento que elaborou a respeito.

A ílirectoria tenf todo interesse ciu
dar o maior andamento aos serviços rc*
ferentes a es'.a liscola, afim dc cffcctuat
sem demora .1 sua ih augura ção.

Nesta sessão terá o padre Joaq-iiir
lgnacio que desenvolver as theorias ré-
ferentes a uma aeronave dc seu invento
e utilizará para este fim úm modela
que iá está em c-xn^ijeã... pa secretaria

Ido «Acro-Club.
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bAOA rAnlO nao tem flílau 50$, 60$ e 70$
Temos Bob medida da tecidos de pura U,feltlo no rigor dá moda

HE ATROS & CINEMAS/
ESg^texv *_«_í>!*í5>=

BJIA FESTA EM HOMENA-
CEM A ETTORE VITALB
Devia mlizar-JK hoje,-no M*-";™,»**

tre. uma fe»*» «m ^*^a«*l_,!L1?X_.
Ulé. promovida pelo» «eu» «K_dr«dc-r«»J.

Devia realizar-se, «lemoa noi... ma»
_o »e .realiza, poraue a susceptível mo-
_»V de Eltere Vitale. _«_*_ Que •*
Sim o «eu talento artístico e a «troe-
íSda com aue dirige a sua ecmranhia.__",_: #.?««. $m r
»^e,,Uvf_3.<_.r,% a. homenagens
aue lhe Aaüt~.nta o» »eu» amigo», cama-
íidiu e |rtl«ta«; a «ua e_ranha_-mo_a-
tt assim elo o. comentlu.

!,._,. ,„-, não noa impede de dar no-
tida da rnanife-taçao... que nSo. se rea-
Itoii, e que, ear» totto» o» offeitoE, fica

RUA
11-BUENOS AIRES-11

Teleplione 3043, Norte

T

Roupa brancaj sara homem
) !

A melhor qualidade i
O menor preço

:-, Ornaaioi- sortimento

R-nnun
Ingleses e

Poriuguezes
MEIA IJU 25 IA

z_b. ia$ooo

sendo :,cinp.. .unia gratifK. lioiiitni.ijín.
«.restada a tun artista do incontestável va-
lor c dc Rrande merecimento como dire-
rior, cnsaiador e m»Kenr en scine.

Quem sabo até íe as manifestações desta
natureza — aliando se trata de homens
.nino Ettore Vitale. — nSo ficam mais as-
..ijinaladas e gravadas na attenção do que
se tivessem tido execução effcçtivo.?

Aproveitamos, oor isso, o ensejo para
dar as seguintes nota» hioirraphieas do...
homenageado.

O cav. Ettore Vitale é filho do celebre
actor c director de theatro Raffaele Vitale,
nue foi o primeiro a nòr em scen» opere,
tas, nu Itália, duilieamiu todo o seu cs for-
c pura o. exito dessa empresa.

bontem a companhia Altxan—e Azevedo
logrou o mal» prontmdatlo esto.

O publico manifestou o «eo tiaçtro agra-
do «ela trUhanto arama — "Ç_on«",
•ppku—odo eom calor, o» MU* Imerçre.
.«»•

Hoje. repete-se a «nedtent* peça.

Vae de Tento em popa, no Cario» Go-
mes, a famosa mista po-ttgueza, "O ji".

A companhia Cario» Leal tem «tato o
Cario» Gome» repleto totU» aa «oitet.

E, isto, naturalmente, ainda, weeedtrt
hoje, poi» a magnífica peça, constai do car-
taz das duas sessSe».

•
Merece sincero» encomio» a empren

Pasohoal Segreto, pela "reprUe" d» ap-
paratosa revista de costume» porBigueie»
— "A* r-dea solto**, no theatro S. Jo»*.

A interessante revista, que, ainda hc-jí,
muito alegrará oa seu» admiradores. v»«
colhendo do publico carioca, o. mais ex-

, pressivos e entiuisiasticos applausos.
E, assim acontecerá por muito» dia»,

emquanto o publico não «e fartar de, ou-
vir os bellos números da musica inspirada

I do maestro Luz Junior.
I s» :» *1 Cinemas
' "P6dc a mulher evitar a maternidade ?"
I li' esse o thenia do uni romance altamen'
1 te impressionante de Luiz Weber, o autor
I ,!:i "Verdade nua" c que figura nojo no
1 c-.irtaz do chie Odcon, sob o titulo — "On.
1 ile estão meus filhos ? Nessa peça, verda-

Jiiro estudo psychologico o seu autor em
- iircnas admiravelmente traçadas procura de-

ni.iustrar o crimo que commcttein -medi-
cos especialistas e as "íaiscuses danges .

*' O elegante Ciiie Palais offerece hoje «aos
' seus innumeros "habitues" ensejo de apre-
1 ciar uffia nova creação da encantadora, ar-' 

lista russa fuleira Maltowska. A festejada
actriz aprcseiitar-sc-á no extraordinário
film — "Amor ile Messalina", sensacional
cine-draiua cm cinco actos, extraído do
Rrande romano epolacò de Ivan Sobicll —
"Eva inimiga". Completam o 'programma:
"Edair Journal", íiltimo nitmero c a vi-
brante comedia — "A sentença da amor .

Ü»
O luxuoso Pathé reuniu, uo profrramina

que boje exhibe, dois tidnuravcis o surpre-
endentea films, nos quaes figuram como in-
lerprcte» os notáveis "artistas Williaiii l-ar-
num, o reputado Unifico, e Mane Lotiisc
¦Derval, a bclla actriz franceza. "'Lutas dc
n:nor" um desses films, ó um empolgante

J AC K PROTESTA:

j_________hKjá ____^_V
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NAS' LARANJEIRAS

Jliirili O. CAI IO UC&rnl _IIl)Jt*C*i_» ¦ «.imi int» us-m.3 -..••¦•?• - **¦¦¦ 
Todos os netores tio Theatro Italiano se ) diama da rude vida do mar, de scena» ex.

recordam com prazer <le Raffaele Vitale, • tiaordinariameiite emocionantes., O outro
porque, além das suas iinmensas qualida-1 film — "As duas fidalgas", a uma Pçça
il.ii. i-oinii iicior e como dircclor de troupes, t da lances dramáticos excepcionalmente 111-
pofiuia dpiimo coração e todos quantos fo-
rum amiiíos seus, ou <lenemfantes. nunca
rccorreritin em vão aos seus serviços, tos-
sem estes moraes ou financeiros.

Ettore Vitale sctüiiit-lhe perfeitamente as
pijjiàilas. .

-Muito joven ainda, foi não so actor Im-
llianlc e. distinclo. ciiiiin optl.no director. ,

Devido a um "iilmixamciilo1? na voz, vtu-
SC na impossibilidade dt* recitar, e dedicou-
isc então iuleirauiehte :'t ilirpcrjíõ arlistíca,
onde a sua tenacidade diariamente si* ija-
tirntci.i. nu seja ua escolha dn repertório,
ou seja na arte da mise-cH-scênv,

Todas as opcrctiis são nnr cile revistas,
iintcs ile íer representadas, e inoilifica-
das c adaptadas ao rosIo do publico a que
devem ser exh-ibidas. Kís abi a explicação
da indiscutível superioridade dos seus espe-
ctacúlos.

K* tambcm cwiinio escriritor c os seus
trabalhos coiiquisiaram os apnlatisos do pu*
blico;

Como eapoc°mwo c o pae affcctuoso dos
seus contratados, compartilhando dos seus
dissabores como das suas alecrins; e, por
isso, muilos estão eom cite lia cerca de vin-
te annos.

Foi cllo quem ensinou a primeira sono-
tina. ao piano, an scu irmão, commenilador
lídoiirdo Vitale. hoje celebre e a fumado no
mundo inteiro.

Ii' elle tambcm quem dirige a "ostaçao
tvrica" de todns os erandes theatros da
Europa o da America, com competência c
fina comnrcheiisão do arte., sendo por esse
nmiivo disputado nor todos os empresa-

OS "BONS
*9 * *

CAMARADAS"
ainda um pro-A critica, entre nos,

blenia a resolver.
Aos fyuc desconhecem o mecanismo

que movimenta todos os serviços dc um
jornal que é lido, ipareccrá fácil esore-
ver-sc uma critica, Esta apparencia en-
gana c muito. Ii', talvez, uma das ta-
rcíiis mais difficeis, O chronista recebe
diariamente um sem numero de solici-
tações; uns querem que se não digam
verdades sobre o,artista tal, outros que
se evitem más referencias a dcterini-
nada empresa ou • certa companhia.
Approxiniando-sc do jornalista, o inte-
resse diário diz ao que vae, faz o ipe-
ilido, não deixando de exclamar: —
Não o conheces ?., é um "bom câmara-
da", um exccllente amigo, mas peroba.
Dotado dc pouca vontade e de descaso
pelo inte diz respeito ás suas funeçõe»,
a jornalista cede, fará evitar maiores
aborrecimentos ou, medroso, para não
adquirir inimizades.

De sorte que ha artistas que, por, te-
vem o dom dc se fazerem sympathicos,
nunca soffrcratn uma critica a rigor.

limbora ¦péssimos actores.actrizes, ina-
proveilaveis, passam a ser optimos,
«lisiinctos, correctos, só porque são"lions camaradas".

!K' o quanto basta... k
Os que não têm queda para o agrado,

que não se chegam a uns e outros,
¦rsies, tenham embora muito valor, são
sempre os últimos, as figuras mais apa-
«adns e alvejadas constantemente ipela
critica impiedosa e apaixonada.

¦l'or tudo isso c que já não merecem
credito os chamados "críticos", que se
entregam de corpo e alma ao serviço de
interesses subalternos.

Entretanto, mesmo para attender aos
"bons camaradas" a critica deve ser
insta, ditada por sentimentos supeno-
res, pois que, dentre todos, o, publico
leitor, que paga o theatro, que ií o juiz
supremo, é, também, sem duvida algu-
ma, o melhor dentre todos os bons
camaradas". ¦

O .povo i o verdadeiro bom cama-
nida", merecendo por isso mesmo maio-
res attenções. Longe disso, o que sc

i illudil-o sempre.

CARTAZ* DO DIA

tensos.
•{<.

No confortável cinema Avenida,, continua
hoje a ser cxhibida uma fita patriótica, dò
sií.simvpto palpitante o grande- actualidadc.
E' um soberbo e admirável film, represen-
tando a divisão lavai portuguez.*!. Os por-
UiRiiezcs residentes no Rio estão vibrando
de enthusinsmo, relembrando a pátria que-
rida, no apreciarem as evoluções da esqua-
dia lusitana, com lançamento de torpedos,
iir-mcr.iõcs do "Espadarte" c outros exerci-
cios interessantíssimos.

Os freqüentadores do popular cinema
Ideal vão ter hoje trai dia verdadciraiuen-
to encantador. E' nue nos salões daquele
centro de diversões terão boje tini prpgrnm*
ma attrahente c delicioso, assim constituído:"Choque mortal", drama social «le grande
intensidade, em cinco actos magistralmente
jogado» pela laureada artista Roliinnc; "Hy-
¦pocrisra", empolgante film de estudo so-
ciai, em seis extensos aclos interpretado?
rela graciosa o querida artista Virgínia
Pearson.

*
O íris, o querido cinema da empresa Cruz

Junior, também apresenta hoje tim progiam-
ma "hora Iír-uc". Eil-o : "A corsária", dra-
ma «le vigorosas scenas e de uin admirável
tn trecho, fazendo a pirotlaíronista a "•-><-
nu-titc artista Afaria Jacobini; "Vontade
da aço", drama de episódios o» mais estou-
teadores. 'Como extra, em "matinée", "O
pequeno chauffeur", delicada comedia dra-
1111'lica cm dita» partes,*

O reputado cinema Americano, estahelc-
cido em Copacabana, organizou para hoje
um lindo programma que devo fazer um
suecesso indisciilivel. Está ella assim co-n-
fcecionado : " A joven das montanhas", da
I*ox 1'ilm, em sei» longos netos, e mais
duas surpresa»,

O Excclsior, o querido centro de diver-
soes da rua do Cattcte, annuncía para ho-
je "Perdida", o grande drama da vida mo;
derna. carioca, em seis longos actos, que foi
cxliihido ultimamente com grande suecesso
no Pathé.

.:« m -*t

O abaixo assignado, macaco de qual -
dade da celebre familia africana dos
Chimpanzés-Fidalgos, artista celebre com
contrato em exercício junto da grande
fabrica "Cincs" de Roma, afilhado de
poetas illustre» dos dois mundos — Ti:
lussa, na Itália; Emilio <le Menezes, no
Brasil i— protesta perante as' autorida-
des e o publico contra o embuste que
prepara um mesquinho bastardo da sua
grey com o fim de embair os cariocas e
arrastal-os a agüentarem pela tri-mellio-
nesima vez com as patacoadas desse sa-
guisinho pichote.

O abaixo assignado protesta, portanto,
perante o tribunal da opinião publi-:*
por qualquer lesão do» seus direitos,,
danino ao seu nome ou prejuízo doi
seus interesses que dahi lhe possam
advir, e aproveita para annunciar, ao
publico que tão somente sc exhibirá no
CINE PALAIS, num film inédito, onde
aguarda a visita dos amigos do cinema
para n consagração do seu trituiiplio es-
inagador!

JACK, o c.iiiiiipanzé-prodigio, arlista
da fabrica ÇINES.(A firma supra eslava reconhecida
por tabellião)«

rn «> il»

Oiíerta de terreno para om
pto policial

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
do Interior, recebeu hontem do com-
mandante da Brigada Policial um offi-
cio coinmunicando-lhe haver o sr. J.
de Oliveira Fernandes resolvido offe-
recer á União, por intermédio do com-
mando daquclla Brigada, um, terreno de
sua- propriedade, á rua Alice, nas La-
ranjeiras, afim de ser nelle installado
um posto policial, solicitando, no caso
de acceitação, providencias no sentido
de aer devidamente legalizada a sua
doação.

Aquelle official termina o officio de-
chrando ao ministro que o sr. José
Oliveira Jternandes já tem prestado ai-
guns serviços á Brigada e é o proprie-
tario do predio n. 36 da travessa Fer-
nandina, onde também por offerecimen-
to seu, sem nenhum ônus para a cor-
poraçao, se acha installado actualmen-
te o 20o posto policial, para o qual se
destina o alludido terreno.

A offerta de que se trata é vanta-
josissima para a Brigada, visto como.
assegurando os seus direitos a proprie-
dade poder-se-á, mais tarde construir
no terreno em questão um edifício para
o citado posto e em condições mui*-0
rasoaveis, pois nas suas proximidades
existem caibros e pedras em grande
quantidade que poderão servir á con-
strucção. ,... umi

OS ASSALTOS
AO FISCO

Mais uma sentença do
inspector da Alfândega

Pela inspector da Alfândega, foi hon-
tenu despachado mais um dos *• muilos
professos instaurados naquella reparti-
ção a respeito de saídas clandestinas de
volumes de mercadorias, dos armazéns
do Cáes do Porto.

Trata esse processo de uma caixa da
marca I. C., vinda pelo vapor " Avel-
lanedia", aqui entrado em maio de 1013
e consignada a José Chaloub. A saida
clandestina da mesma foi descoberta
em. outubro de 1914, quando a inspecto-
ria de então incumbiu o escripturario
Joaquim Freire de verificar se essa cai-
xa se achava, no armazém 9 do Cáes do
Porto, para onde havia sido descarrega-
da..tentlo aquelle escripturario verifi-
cado o contrario.' 

Em vista disso, determinou o inspe-
«tor da Alfândega daquella ('poça que
se procedesse a inquérito a ircrvpvito,
encarregando desse trabalho o escriptu- i-Kj
rario Nestor Cunha.

0 movimento do Matadouro
Atola

FORAM ABATIDAS EM OUTU-
mio-s.aiT aves, pesando

85.697 KILOS
A coníniissão de Fiscalização da Com-

panliiii Avieola apresentou á direetoria
geral de Hjágiene o seguinte resumo da

-matança e rejeições feitas no mez fin-
do :

Foram abatidas 8.217 aves, çom o
peso de 85.697 kilos*. assim discrimina-
das: frangos, 4.758; gallinhas, 3.201;
perus, 25; peruas, 23; gallos e galla-
votes, uo; patos, 62; marrecos, 26 e
gansos, 2,

Foram rejeitadas c - incineradas 110
aves, .proveniente das seguintes causas:
choco, polyneovite, rheiiiuarismò; cocei
diase empai, abeesso sub-cutaneo, tumor
lieriiian», abasso no uropygio, trauma
tismo, gangreno.» ulceras, entéritè, tu-
berculosc licpalhiea, angina, bronchite
filanose, emaciaçãb; epitiieUoma -'-¦«
gioso, sarna (sarcoptica), cholera, di-

h«?iià, diiirrhéa, eiitero-hcpatitc e ar-

te*^*^^» 0iHHEiR0

RUA OUVIDOR 105il07
" CARIOCA, 38
«• URüdUAYANA, 33
«• LARGA, 176
•' ESTACIO SA', 59

"'--.- \.r..í.í i

NICTHEROY - RUA VISCONDE RIO BRANCO 461
calçado que V. 8. eventualmente encolherá.''

Para não perder tempo, parque não o
cumpra agora ?

thrite.

EFFEITOS DA CRISE

Mais unir. fulteneiii
Pelo dr. Ovidio Romeiro, juiz da 3"

vara eivei, foi hontem decretada a fal-
lencia de Victor Pellizzaro, estabele-
cido á rua-da Constituição it», com bo-
tequim, que confessou seu estado de
insolvabilidade.

O juiz nomeou syndicos Nicola Za-
gari, marcando o dia 7 de dezembro
para a assembléa de credores e o prazo
de 15 dias para as declarações de cre-
dito.

«.-.«*¦

MUSICA
UM ARTISTA LYRICO

O artista lyrico brasileiro Mario Pnhei-
ro, que acaba de fazer uma excursão pelosul do paiz e pelas reoublicas do Prata,
esta novamente çntro nós,

O distiucto cantor patrício ouc recente,
mente se fez ouvir cm S. Paulo, na ultima
companhia de operas quo ali trabalhou,
pretende realizar um concerto, a 17 do cor-
rente, no thcalro I.vrico

O sr. Mario Pinheiro, vae nara a Euro-
oa. onde está residindo, ha sete annos, e
onde muito se tem feito annhittdir, na in-
tcrprolação do varias operas, ao lado dc

.artistas dc nomeada,
* « íí

Varias

faz,

Theatros
CAÜÍ.OS GOMES — "O ,ti" (revista).

'VpA^ACÍ-ÍHtiATlfE - "A BONECA"
(opereta). A's 83I4. ... , , .

1'HKNIX — Ealima Miris (transformis-
mo e .variedades). -Ws 8 o o .1I4.

lttCCREIO — "Sinione" (drama). As
r ll-l e o 3I4. , , ,. "i

ItlUTIll.ICA — "Princcza dos dollars
(opereta) A's 8 ,il-t. ., ... ...

S, ÍOSE' — "A* riulca solta" (revista).
¦12.

:!:i
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«
Cinemas

AMERICANO — "A filha do circo
lilrn do aventuras c oulras surpresas.

AVENIDA — "Divisão naval nortuttue-
2a" (do natural); "Piratas sociaos" (dra
""di 

N Ü-RU. AIS — " Amor de Messalina"
(drama); "líclnir .lournal" (do natural) ;"A sentença de mo»te" (drama).

MXCEESIOU — -Perdida" (drama) da
vi.la moderna carioca).

IDEAL — "Choque mortal" (drama) ;"llvpiu-risiii" (drama).
ÍRIS— "A corsária" (drama): "Vonta-

'.c dc aço" dlrainaj; "O pAqucno cliatif-
feiir*' (comedia).

ODEON — "Ondo estão meun filhos?
tdrama). .,-,,";

PATHE' — "I.utai de anuir (drama);
v_«'ít moderna carioca).

"O REI DA RECLAME"
Raras são as peças dc autores éslrangei-

ros que incluam nn numero dos seus per-sonagens um brasileiro, o entretanto cm•obras dc autores nacionacs bastantes typos
apresentam os nossos dramaturgos ou co.
mvtliograpltos, imuortffdns lá de .fora Ecurioso é semiire Dará nós assistir a uniareoresentação em ouc haja referencias ao
Brasil, desde que- cilas naturalmente nos
não offeiulain, nem á pátria, sendo os pri-meiros a rirmo-nos com as lilmiues queporventura haia no decorrer da acção.

O rei da reclame exulora uni tvoo nacio-
nal: um professor dc musica, aoaixonaido
perdido de Wagner e das suas produecões,
e elle scra interpretado nor ünrico Valle,
actor cômico rem cxnrrcros, artista distàn-
cto-*e cioso da sua reputação como nenhum.
Esle papel, que tio oriuinal tem frases wn
portuRuez. será feito d'ora avante c na in-
lerpretação de Valle, todo elle. em portu-
Kiicz e nta traducção de 11111 dos nossos mais
brilhantes cserUitorcs humorísticos o aue
conslitue uma interessante-* novidade.

O rei da reclame, aue vae ú scena com
crande deslumbramento dc moiUnirem-•—
ortirinal de Caramba — o sob a direcção
musical tio niaestro Belleza* t«rá n sua pre-miirà depois de amanhã, no Rcimblica. cm
6' ricila de assignatura. estando os bi-
llietos desde iu á venda.

Desde que foi anniiiiciiida a festa do
actor Alexandre Azevedo, para a noite de
13 'do corrente, chovem as enconuuondas
de bilhetes no # Recreio. A festa do esti-
mado actor será com a primeira represen-
tação da peca — Uva, completamente iuedi-
ta para o Rio.

Tem tido muita procura os bilhetes
para a festa que. no dia ti do corrente,
nromovem, em seu beneficio no Palace-
Theatre, os -estimados áuxilíarcs daquclla
empresa, A Carvalho, bilheteiro, o F. Ala-
pòa. secretario. Como iá< foi anunciado,
será _ada urna única rchríse da lindíssima
opcrcla Oi Saltimbancos; além disso, num
dos intervallos. teremos cançonetas por
Pina Oiontin. monolopos nor llertini roman-
tíis por Ciprnndi e uni duetto humoristico»
entre Bcrtitit e Carlos Leal, além de muitas
attracções. que serão opDOrtunamente an-
minciadas.**^> A conhecida drogaria Granado & h'i-
lhos o-fferíveu-nos tuna bclla còllecção de
cartões postaes. com ns retratos dos princi-
nacs' artistas oue trabalham uos ura tules
films ctucmntosxaphicos.

_. Tclcsraiuriua da Aéeneia Americana:,"Curllyba. 7. — E' esperada anui. no dia
ri do corrente a companhia lvrica Rotolt-
Billoro. nuc vem inaugurar o thíalro Cuav-
ra. Pcrâ cantada, pela primeira vez, a
opera Fcdora.
¦_,... ¦¦¦it**ji_. ¦***_•» »t_n ¦ --¦ 1.

AVISOS MI.VISTKU1AES CONTRA
AS liEIS-Ilt-RMGUIiARlDADKS
DA O. COKRE(.'CIOXATi — O
CONCURSO DO 1. X. UK
MUSICA
No expediente da sessão da Câmara,

hoje, serão lidos» os seguintes requeri-
mentos do sr. Mauricio de Lacerda:"Requeiro nuc, por intermédio da
mesa, o governo informe sobre que fun-
damento legal tem expedido avisos nos
Ministérios da Guerra e da Justiça, que
contravêni do Código Penal Militar e
do comnium.""Requeiro que, por intermédio da
mesa, o ministro do Interior informe
quantos inquéritos sabre irregularidades
na Colônia Correccional foram proce-
didos e os termos dos mesmos, nas ve-
zes em que a tem administrado, desde
ipi2, o aolual director." '"iRequeiro que, por .intermédio da
mesa, o ministro do Interior informe
os termos de todo processado no ul-
timo concurso do Instituto Nacional de
Musica,, actos do mesmo, officios tro-
cados e.informações prestadas pelo di-
rector ao ministro, sobre a nulüdade-do
dito concurso, provas escriptas deste ul-
timo." ¦_

POR UMA QUESTÃO DE TERRAS

Um grave conflicto em
São Paulo

S. Paulo, 7 — (IA. A.) - O lies-
panhol João liallejo, tle 50 annos de
edade, lavrador, residente na estação
de Villa Galvão, na Cantareira, arren-
dou ha vários mezes algumas terras
pertencentes a Francisco Camacho.

Depois de assignado o contrato de
arrendamento, Ballejo - installou-se na

propriedade, em companhia de seu íi-
lho José Ballejo, solteiro, de 25 annos
de edade. ,

A permanência dos Ballejos nas ter-
ras que adquiriram não foi das me-
lhores, porque viviam em constante des-
harmonia com os vizinhos, por que-
stões de divisa. O facto vinha-sc re-
petindo lia longo tempo, até nuc hoje
de manhã teve o seu desfecho. Justo
Plácido, um dos vizinhos, com, seu gen-
ro 'Francisco dc tal, c sua filha Mer-
cedes, armados dc carabina e faca, fo-
ram de manhã, cerca dc n lioras, pro-
curar seus vizinhos, çxigindo-lhes uma
satisfação. O velho Ballejo c seu filho
José recusaram-se a attendel-os, esta-
beleccndo uni grande conflicto. Justo,
que se achava armado de carabina, des-
fechou vários tiros contra «José, em-

quanto o genro c a filha aggrcdwani o
velho Ballejo. ,

losé, ferido pelos tiros, falleceu 1111-
mèdiatiimcnte. 'O velho Ballejo recebeu
vários golpes desferidos por Mercedes,
e uma extensa contusão nu região ma-
lar,- produzida por corotilia de rcvol-
Veo 

facto foi levado no conhecimento
do dr. Octavio .Pereira Alves, primeiro
delegado, que sc. achava ;à*»«
policia, pelo chefe da. estação de Villa
Galvão. 

'Aquella 
autoridade procedeu as

inimcdiatas providencias que . o1 -caso

exigia, fazendo seguir para o local fio
crime o escrivão Britto. «Das, nggrcs-
ores, só foi presa Mercedes, logrando

evadir-se os outros. O cadáver de José
foi removido para esta capital, afim
de ser aiúopsiado no Gabinete Medico-
Legal. O velho Ballejo está ferido gra-
vemente, lendo sido internado, na San-
tá Casa O inquérito foi iniciado coin
as declarações doJcriiK

Nomeação para «ma inspectoria
de saude

O ministro do Interior nomeou o dr.
-Mario José de Almeida Pernambuco,
para exercer o logar de medico ajtt-
dante da Inspectoria de Saude do porto
de Belém, 110 «Estado do Pará,' durante
o impedimento do effectico, dr. Othon
Chateau, percebendo o yenviniento que
fõr descontado do substituído.

COISAS DA CENTRAL

0 escândalo do desvio
demateriaes ¦-,

Pelo dr. Vaz Pinto Coelho, juiz sub-
stituto da 1" vara federal,, foi hontein
recebida a denuncia offerecida pelo dr.
Miguel Buarque Pinto Guimarães con-
tra o tenente Leonidas Fonseca, Oscar
Pires, mordomo do Palácio do Cattcte
e outros, como implicados no caso do
desvio de materiaes da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil. - -

Pelo mesmo juiz, foi marcado o dia
11 próximo, ao meio dia. para o inicio
do suminario dc culpa.

A victima do crime do Mata*
douro, morre na Santa Casa
Teve hoje o- seu epilogo a scena de

sangue oceornida não ha muitos dias no
logar denominado Sanla Cruz Pequena,
e de que foram .protagonistas dpis em-
pregados do Matadouro de Santa Cruz,

A victima, Grcgorio Jacintho da Sil-
va, salgador do Matadouro, que sc acha-
va recolhido á 18" enfermaria da San-
ta Casa, veiu hontem a fiallecer,

O cadáver de Grcgorio foi logo dcpoU
removido para ao Necrotério do Servi-
ço Medico Legal, afim de ser autop-
siado. • * - i- ¦ . -'¦

; 'Continuam ainda "as diligencias para
ti captura do criminoso, o saIgadòr
Anastácio Ignacio Lm.-clo, na delegacia
do 27o districto.

mia »

A bem do interesse
publico ;

Deveria, toda casa qne vende
óptica, ter uma instaUação espe-
ciai para o exame de refracção,
afim de evitar o grande perigo que
correm as pessoas que, precisando
muitas vezes da intervenção de
um medico oculista,. limitam-se
unicamente a escolher as lentes
para seus olhos, da fôrma a mais
condemnada e perigosa. A Casa
Vieitas, com a instaUação do ga-
linde na sua sccção de óptica,
para o exame da vista, o qual é
gratuito, veiu preencher perfeita-
mente as condições necessárias,
prestando a muita gente, sem dis-
tineção de classe, o mais consciente
e inestimável serviço. Com o exa-
me de refracção verifica-se quando
o cliente precisa unicamente usar
lentes ou se deve subinetter-se a
um tratamento especial; no pri-
melro caso, sabe-se rigorosamente
qual o gráo das lentes a usar, e
no segundo caso, aSonselha-se im-
niediatainentc a ir a 11111 medica

. especialista.
A Casa Vieitas pôde provar que

no seu gabinete, á rua Quitanda
n. 99, já se submetteram a exame
de refracção 21.000 pessoas, em
dois annos.

NA PREFEITURA

A policia prende tres incen-
diários

Foram hontem presos pelo Corpi dc
Segurança Nicoláo, Khailil c Antônio
Zarrur.

iEsses indiividuos eram os propneta-
rios da armarinho conhecido pelo "An-
tigo 27". que foi ainda não ha muito
devorado .pelo fogo.

Nicoláo, Khailil e Zttrnir foram pro-
cessados como incendiarios, e o juiz da
1a vara criminal acaba de pronuncial-os
como incursos nas penas do artigo i.i6
do Código Penal.

 ¦»?¦»_>*• mm.

No oorrer desse trabalho, que. foi
como se vê, demorado, o sr. Nèstor
Cunha, apurou mais ou menos a respon-
sabilida.de do fiel do armazém Mlario
de Oliveira. .

Obedecendo, porém, a que a Alfan-
dega nada tem a ver com aquelle fiel,
¦por cujo procedimento é responsável a
Compagtiie du Port, da qual era cile
empregado, o sr. Paula e Silva conde-
ninou aquella Companhia como fiel
depositaria que c das mercadorias que
se acham recolhidas aos seus armazéns,

Eis o «final da "sentença", do in-
spector da Alfândega:'* "Isto posto:

Considerando que está provado que tC
caixa marca J. C, n. 9102, vinda de
Liverpool, 110 vapor inglez "Avellanc-
da" entrado em albril de 1913. íoi de-
positada no armazém n. 9 do Cáes do
Porto, em 5 daquelle anno!

Considerando que este volume con-
tiinhia, como se vê do processo, 58 i|,a>
kilos de rendas de algodão não especi-
ficadas; .

Considerando que o volume foi sub-
mel tido a despacho tendo tido entrada
naquclle armazém, como se vê dos au-
los juntos (fls. 28 « 29), e que tal des-
pacho não proseguiu;

Considerando, entretanto, que o vo-
lume desappareeeu do mesmo armazem,
não constando sequer que tivesse tido
saida por meio de despacho simulado ou
mesmo por bilhete de amostra, pois
nenhum documento apresenta a Com-
pagnáe du Port que justifique ou expk-
que a sua saida,"

Considerando que a baixa dada no
respectivo manifesto pelo escripturario
hoje fallecido, declarando elle o mune-
ro do outro despacho (n. 8584, de ju-
nho de 1913) como sendo o da dita
eaixia não pôde deixar de ser attrlbumlo
ai mero engano tanto mais tratando-se de
despacho referente a volumes constan-
tes da manifesto do mesmo vapor
"Avellaneda";

Considerando que este facto, mesma
quando fosse possível attribiiir a. moti-
vo inconfessável, não justificaria nem-
a- entrega do volume por parte dos em-
pregados da Compagnie du Port nem
•suirpriria a falta do unico documento
hábil (a terceira via do despacho) para
que pudesse o fiel do armazém dar uai-
xa do volume no seu livro, de carga, o
que aliás reconhece o próprio fiel,
pois a despeito de lhe haver sido de-
clarada que' no manifesto constava a
baixa dess e volume, 'odavia não dei-
xav*a de o procurar e de continuar a
proceder a diligencias, para este fim ou
para descobri» o documento cpmproba-
torio da sua -salda, quando foi surpre-
hendido com a diligencia procedida pelo
sr, Joaquim Freire (conformo scu de-

"poimentio rfls. 8. verso e 9);, .;
Considerando pois que é inilludivel a

sua responsabilidade pela indébita saída
da volume, sem o pagamento dos direi-
tos devidos ao Estado, e tendo em.vista
qutí pelos actos de seus empregados ou
propostos não pôde deixar de afinal re-
sponder a Compagnie du Port; ,

Condeiniio a mesma Companhia a pa-
gar a importância de um conto diizçn-
tos c dezeseis mil e oitoecutos e dez
réis (i:2i6$8io), a quanto nipniav.am
os direitos da mercadoria, sendo qtu-
nhentos c quatorze mil e oitocemos
réis (514S800) em ouro e setecentoa e
dais mil e dez réis (702$oio) em papel,
conforme o laudo a fl. 44 verso, ç mais
a multa d«e direitos em dobro na impor-
tancia de um conto cento é setenta mil
róis (i:i7o$ooo) cm favor «o. emprera- --^ da lflj ,
do que verificou o dcsapparecirocnto no, i_;„ •.?._ „„— ... „„,;„ „ „„;„/ ,,.

0 prefeito concede licenças
O prefeito concedeu hontem as se-

guintes licenças para tratamento de
saudc : de noventa dias, á inspectòra
de alumnos da 'Escola Normal, Inah Le-
mos; de trinta dias, ás professoras ad-
juntas Luciiida Abreu Mennuneci e Es-
t-licr Magalhães Barreto, á professora
elementar Maria José de Souza Druin-
mond, a directora do Instituto Profis-
sional-Orsina da Fonseca Evangelina
Monteiro de Ramos Pinheiro c ú mspe-
ctora de altiinnas da Escola Profissional
Rivadavia Corrêa Laüra de Carvalho
Chaves, as duas ultimas em prorngação,
e de quinze dias, 4 adjunta Nocniia
Reítq «le Oliveira • de trinta dias, sem
vencimentos a adjunta Amélia Mattoso
Caminha e professora cathedratiea Aida
Schindlcz, ambas em prorogação; c de
vinte dias, á adjunta Augusta Aurora
Fernandes Pará.

Massa de Tomate- A me-
llior è

a da Companhia . Mauufactora de
Conservas Alimentícias.

Promoções na Direetoria de Fa-
zenda Municipal

Por actos de hontem do prefeito fo-
ram promovidos na Direetoria Ge-
ral da Fazenda Municipal, a primeiros
escripturarios, por merecimento, os se-
giindos Veríssimo Antônio de Lima e
Guilherme Paranhos Velloso, a segun-
dos ns terceiros João Báptista de Avel-
lar Cortes e Altamirando Jorge Rangel,
este por merecimento e aquelle -por an-
tiguidade, e a terceiros, os iitiartos Cie-
mentino de Lima Velloso c Edgard Ri-
beiro, este, por merecimento e aquelle
por( antigüidade.

Foram nomeados para a mesma re
partição, quartos escripturarios, os srs.
João Palhnres c Bcnildo Ozorio.

«in 

Abertura do créditos supplemcn-
tares_

Pelo prefeito, foram abertos hontem
dois créditos supplementares de 15:000$
cada um, como reforço da verba — De-
bates, «Expediente e Publicações dos
paragraphos i", ambos, e Eventuacs, do
paragrapho 2°, do art. 281, do orça-
mento vigente.

 «tmit» 

Laxatívo Bromo-Quinina
o qual offercee todas ns vantagens

daquella, sem os seus incon-
veniente». Basta uma prova I A assi-

gnatura dc E. W. GROVE
em todos os vidros

AS AGENCIAS MUNICIPAES

Um conto o tanto do multas o
Impostos - -

Pelos agentes da Prefeitura foi hon-
tem recolhida aos cofres municipaes a
importância de 1:394$750, de multas,
enterramentos e impostos arrecadados.

I —
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A PRODUCÇAO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

O dr. Ildefonso Simões Lopes foi um
dos oradores <ln sessão hontem reali-
zaila pela Sociedade Nacional dc Agri-
cultura. O deputado sul-riograiidenaa
apresentou dados preciosos do valor da
producçao do -Hio Grande do Sul. Por
longo tempo s. cx. coiupulsou estes
(lados, louvando sempre a sua correcção
e o valor que elles representam, com-
nientaiido que não fossem elles plena-
incute conhecidos, Dil-o porque, con.
surpreza, compulsando, ha dias, o ulti-
1110 Annuario da 'Repartição de.Estati»-
tica da qual c director o dr. Bulhões
de Carvalho «le. cuja competência e pra-
bidiide está absolutamente certo, não
consta nada a respeito da producçao dai
colônias «lo seu Estado. 'Essa defiçieo-
cia, que foi justificada pelo dr. Miguel
Calmou, s. ex. acha rfue deve ser at-
nada. Por isso passa a informar do
valor da producçao do seu Estado. Oi
dados que s, ex, leu, são em nossa dif-
ficiliuios de colher, sendo de louvar O
trabalho da Repartição Sul Rio Gran-
dense que, com a maior dedicação OS
tem concatenado, Por elles bem «e.
pôde aquilatar de quanto labora o Rio
Grande do Sul. Depois de considera-
ções muito a propósito, s. cx. lc com
o aprazimento de todos, os algarismos
da producçao agrícola e fabril do Rio
Grande do Sul, concluindo depois de
alludir ao desenvolvimento agrícola fjue,
o seu JSstado tem ligados a exploração
da terra, como sc verifica da população
das colônias, uma terça parte de sua
população total e dois terços se contar
com os que exploram a industria pe-
ouaria.

Finda a exposição, o sr. Calmou
agradece a commiinicação cujai vallt»
encarece, louvando o serviço de estatls-
tica organizado no Rio Grande _I
Sul e que deve servir dc exemplo aoi
demais Estados da União.

¦HM

Moveis 1
RUA S. JOSR'Teleph. 5324, Central

— *
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A festa da bandeira no Batalhão
1

O MONTEPIO

0 sr. Calogeras inde-
fere 28 requerimentos

O ministro da Fazenda, á vista, dos
pareceres do Thesouro Nacional, inde-
feriu 28' requerimentos de funeciona-
rio» da Central do Brasil, pedindo rc-
stituição de jóia c contribuições de
montepio.

S. ex. indeferiu egualmente o rc-
qiierimcnto de José Corrêa de Albu

•Segundo coiunittnicação que nos foi
endereçada pelo capitão de fragata JoséMaria 1'enido, commandante do Bata-
mão Xaval, não haverá festa, publica,no quartel naquclle corpo, a 19 do cor-rente, como de costume.

Se ali se realizar alguma comnieuio-
ravao, será toda de caracter official oumilitar. «.-«- _—,

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando preclsardes de quiniha, usae

as pílulas do
 'mtm 1 1 mmm

JARDIM ZOOLÓGICO

volume i° escripturario Joaquim Er-
nesto Freire. . ,. _

,E na conformidade do que dispõem o
art. 244 da Nova Consolidação e as di-
versas ordens do Thesouro sobre factos
cgiracs ao de que se trata íniponlio-Jhe
mais a multa de dois contos de reis
(2:ooo$ooo)."

ut > *» »¦»« *

RECLAMOS
Theatros

impa nhia Vitale amíuncia para hoje,
11 roía pela tjuàl o nosso publico

in.it? pronunciada prcdHecçiia.riismo-uos a "Boneca", a linda peça
dran, aíic sempre faz suceessò en-

¦ n o desempenho i\vtc llic deve dar
....i.I.-i "Iroupe", que roíit.i com ele-

: .!•: sobejo, pira lhe dar 11111:1 in-
-n.-.i-. das ma'-; brilhante», a "II.jhc-

eve loco, á nui:i\ uo Palace Tliea.
!••!••. .'.'ir um delicioso espectácúlò.

A "Princcya dos dollars", a encantado-
1 (ípereífl vieniicnsc, que r> nosso publico.:ve sempre com extraordinário agrado, é

peça qne figura hoje uo cartaz do Uc*

\\ no confortável thcalro da avenida
Gomes Krrire, uAo faltará lioje. certamèri*
te, um puütico uumeroso, avtdo <lc ap*
pjíairdir, iroino sempre, n bella c interc-sníú
te partitura dii "Princeza <\o* dollars".

Mais nma casa assaltada nos
subnrbios

Na delegacia do 23° districto esteve
hontem José da Rocha Mello, residente
i rua Vista Alegre 11. 34, que apresen-

Nomeações de docentes paia a
Escola Normal

tancia que allcga ter pago a maior de
imposto sobre os seus vencimentos.

A GRIPPE
S' dcbellada promptaiuenle com a

pastilhas dc

Laxatívo Bromo-Quinina
— DE -

E. W. GROVE
:òmó af firmam todos 03 clinicosi

age como preventivo

O dircclor geral de Instrucção Pu .
blica assignou hontem os seguintes, q sl,
actos: designando docentes dns cadci-
ras de pliysica da Escola Normal os'
drs. Dulcidio de Almeida Pereira, be-
orge Lunimer. Francisco Vcnancio da
Silva, Theobaldo Alves Ferreira Recife

tou queixa ao coiniiiissario de dia a , e Graciano dos Sanlos Neve
delegacia dizendo que os ladrões en- ] — Foram dispensados dos logares:
traram em sua casa por arrombamenio de regente de turma da Esco/a Normal,' 

0 dr Aglihcrto Xavier, c de adjunta
licenciada, d. Alice Gomes Carneiro.

_-*•
e dc lá roubaram dois ternos dc casi-
mira e muita 'roupa branca.

Ouvida a queixa, o cominissario pro-
metlcu que iria providenciar.

x, teremos hoje, mais
ncotacuto dá festeja-la

tn at-
artista

No Phcn
tr;*jhentü cí
r.iiim.i míi

A aiatnadíi transíoriuista. que—é bom
¦visar -está .laudo «eus ultlinoa especta-
eulc. oTgariiíOii para at sessões de lioje,
programmas t;ue são verdadeiros encan*CS?

A ptç» trai, «¦ "prtniètn'. _• deu

um ikhhjieiid
HOJE /\ 2 sessões

I V
\
\

Ultima \ -^
semana v

Ultima
semana

Proximamcntc: oslnjiitla
Companhia portugueza
Adclinà-Aura Abranclieg

_sa

LIVROS NOVOS

Uma estréa qne se annnncia
\té o próximo dia 15, sairá do prelo

o livro Sombra paga collçctanea dos

formosos versos de Carvalho Guima;
rães, poeta e jornalista, cujo nome e

tão justamente apreciado cm nossas ro-

das literárias, como uma. brilhante pro-
messa, para não dizer afíirmaçao vi-

Ct°So°mbra 
paga é um lindo poema pari-

theista, que sc entretece *$ty™£-%$
do senão", con, o sabor dos ritos.in:
digenas c uma expressão toda brasilei-
ra Nada se lhe encontra excêntrico ao

ambiente que o poeta respirou na sua

juventude sertaneja c cuja evpçaeao.
elle tino se dedigna dc fazer entre ps
rcsplendores de empréstimo da capilal
ultra-européa, Trata-se de um brasilei-
ro dc sangue e «1c coração, que tirou .1

nossa natureza rimas e motivos encan-
taJ°Quc 

surja a Sombra Paga, para o

seu esncriiilu suecesso.

CB-NIRAI' DO BRASIL

A renda da scmniiii pnssada ,
Aás cofres do Thesouro Nacional 101

recolhida hontem a quantia de reis
Ri;---i--n$7S6, proveniente da remia ar-
recadada na semana passada pela Cen-
trai do Brasil.

.,, -_mmmmmm»9_r*»>mtm*^mm»mnmmmm^m~~'~~~^

Varias noticias forenses
O dr. Sampaio \'ia.nna

vara criminal, pronunciou
Rouue Monteiro, aecusado .. .

^navallMaieni^uvcnakde^

A NAVALHA EM ACO.IO

0 Virgílio íoi para a Santa Casa
em petição de iniõcria

Figura muito conhecida nas iuimedia-
ções do Mercado Novo, já pela sua pro-
fissão de catraeiro e já por ser extre-
mado cultor dá orelha da sota, o ma-
cional de cor prcla Virgílio Pereira dos
Santos, de 27 annos e -morador á rua
D. Manoel n. 27, metteu-sc hontem pela
madrugada numa rodinha de jogo, nas
Docas do Mercado, e- o "tisquinibira'"
acabou cm bordoeira grossa, cm que a
navalha funecionoü «0111 desembaraço.

Finda a zaragata, o Virgílio ficou
estendido 110 -passeio, a esvair-se em
sangue, com um profundo ferimento de
navalha no ventre, além de dois ou-
tros, um 110 ante-braço direilo c outro
nas costas d;v mão esquerda,

Interrogado, Virgílio contou a sua
historia tal como a reproduzimos acima,
accresçeritáhdo que o autor de seus fe-
rimeiitos fora um vagabundo muito co-
rihccido na zona, mas que elle apenas
sabe chamar-se Edmundo.

Virgílio rccolheu-se á Sanla Casa.
depois de medioar-se na "ssistencia, c
a policia do 5" districto tomou conhe-
cimento do faclo e *briu inquérito a
ri'spcito.
—l.«>>

FÍANÇAS DE FUXCCIONARIOS

Calogeras drigo um pedido
aos seus collegas

O niiiiisro da Fazenda, cm officio
dirigido hontem aos seus collegas das
demais pastas, reiterou o pedido feito,
em avisos de 17 de março do corrente
anno, de providencias, afim do que as
repartições subordinadas ao9 mesmos
departamentos, com sede nesta capital,
e que têm funecionarios sujeitos a fian-
-- rniiiíittint -1 T,«'n™ir:if1r«ri'» ítprnl «TA

Attrahente festival do cnridntlo
Com ,11111 progratnnia variarlissinio.

contendo varias .diversões, taes como
sessão de gymnastica ao ar livre, espe-
ctaculo infantil, palestra'literária, cor-
ridas e um "niatch" de .."football" cn-
tre os clubs Villa Isabel-F. ¦ C. e C.
Flamengo, cie.,' rcalizar-sc-á • domingo
12, do meio dia em deante,'um attracm-
te festival no Jardim Zoológico, em
beneficio das obras da egreja de Santo
Christo.

Dirigem o bellissimo festival o ma-
jor Curiaceo Silva, sua exma. senhor;
e varias senhoras c senhoritas auxilia
doras dessa.egreja.

«J.V QUE BUSCAM A MORTE

Tentou suicidar-se eníorcando-se
A parda Clothilde 'Rosa da Concew

ção, brasileira, de 24 annos de edade,
solteira c moradora á rua Barão de Sto*
Felix n. 220, estando presa por vacUi
no xadrez do 14" districto, tentou «ul-
cidar-si atando um grande lenço ao
pescoço e a outra extremidade do mes-
mo á grade do xadrez.

IFcliztnehte o carcereiro percebeu aT
manobra da Clolhilde e desatou a teia-
po o nõ cm que fatalmente succumblrla
a desastrada mulher, que foi soecorrida
pela Assistência e levada para a Santa
Casa.

OS "GAIVOTAS"

Umâ ioia no valor de 80Q$000
que desapparece de bordo

do"Frisia"
lEntre os passageiros do vapor hol-

landez "Frisia", chegado hontem da
Europa, veiu dc Lisboa d. Maria Gama,
que trazia entre outras jóias de subido
valor, um "ipcndantif", no valor de
8oo$ooo.

:Rm viagem essa jota desapparíceuV
c de tão niystcriosas circunislancias «e
rodeou o caso que d. Maria Gama rJ*
se julga no direito dc suspeitar sente
de d. Amclia Conrado, sua companhel-
ra de cnfiiiií*. ,

Chegando a esla capital, d. Maria
Gama queixou-se á Policia Marítima;
que deu uma busca nas bagagens da
aceusada e dc outros passageiros, nio
encontrando a referida jóia.

O facto foi communicado á 2" dele-
gacia auxiliar.

HÉRNIA

juiz da 4"
o rco Paulo
de ter dado

produzindo-l.ho'ra Barrcfo,
aiO°'facto 

deu-se 110 viadueto da.Cen
trai Ao Brasil, no dia!1'" ás 17 horas mais ou

do

Mello,
corrente anno,
m_°0 

dr. Augusto Carvalho e
iuiz da 5» vara eivei, julgou proccilen-
te a acção proposta pelo dr. Anísio
Castro Peixoto, conlra Silva
vista! condemnando estes a pagar
niiahtia dc 6:7fio$ooo, proveniente
nlugiteis' devidos como ftadores c p
eiiiacf pagadores dc Joaquim Fonseca

dc
Boa-

a
¦lc
in-

A B p. GBNTRAIi DO RIO
GRANDE DO NORTE

0 caso do Theatro Pequeno
FOI SUSTADO O PROCESSO DE

LIQUIDAÇÃO
•Por despacho de homem, o dr. Pau-

lino da Silva, juiz da 2' vara eivei,
mandou sustar o .processo de liquidação
da sociedade "Theatro Pequeno'', que
tanto vem preoecupando o publico que
se diverte.

iA razão da medida foi um officio do
desembargador Miranda Montenegro,
presidente da Corte de Appéllação, ,cm
une declarou ao mesmo juiz ter Djalma
iloreira da Silva suscitado f.im eon-
flicto de jtirisdicção entre os juizes da
.11 e -a varas sobre a competência para
o processo dc liquidação da referida so-
ciedadè, pelo que devia ficar sustado
o andamento dos autos ato ulterior dc-
liberação do conselho Supremo.

, ¦¦_-—i-.M_afr-fr-<**_» » P**.**- —¦¦¦—¦—¦

NO CORPO DR MARINHEIROS
NACTÓNiAES

NO "BARROSO" Slnis 11111 ponlo de emüiarqiin p.-.va
o nlgoiliin

Evoneraçíío do cliefe tle nincliiiiiis O ministro da Viação autorizou a
Foi exonerado o capitão-tenente éh- Estrada de Ferro Central do Rio Gran-

genheíno machinisla Augusto Fcrnan- -lo do Xorrc .-. estabelecer um ponlo de
dt>3 de Araujo. do cargo de chefe de | embarque d,- algodão, em Pitombeira,
machinas do cruzador Barroso' naquella estrada.

E.vei-cicios assistidos pelo ministro
dn Mariiiti.*.

O ministra da Marinha assistiu hon-
ícm, no Corpo de Marinheiros Xacio-
nacs, a vários exercícios e toques de
cometa ni.-.lcrniz.idos em companhia
de sc-.i ajudante de ordens, i* tenente
Taylor da Cosia.

DIQUE AFFONSO PENNA

Uni pèdldc) do restituição
O sr. Calogeras pediu ao ministro da

Marinha remetter ao Ministério da Fa-
zenda uma cópia do contrato celebrado
iielo dito departamento Ç John Jardim,
para servir no dique Affonso Penna,
afim de poder resolver sobre a restt-
tuição de 1 :o8o$ooo reclamada por este
contratante.

¦»«_»* 
OS ABUSOS DA CENTRAL

Passageiros munidos de bilhetes
de "ida e volta" e que têm

de pagar multa
Ante-hontem. oualro «assàçeiros com-

praram na estação deríBelcm.-passagens
de ida e volta para Barra tio l irahy,
¦passagens estas dc ns: 4.157, 4-15D,
4.160 e 4.158.

Os tres primeiros foram aprcseu.a-
dos na estação de Palmeiras para pa-
gar a quantia de 2$ 100 dc multa, ape-
zar de terem bilhetes de ida e volta,
comprado no mesmo dia.

O passageiro do 'bilhete n. J__ii8, que
viajava no mesmo trem, talvez por ser
mais symparhico, nada teve a pagar.

O agente da estação ae Palmeiras
exigiu dor. viajantes que não tinham
dinheiro um objecto de valor, inclusive
os próprios casacos, para evitarem •"

ir parar no xadrez... ,
É por causa deste verdadeiro abuso o

trem esteve parado mais de vinte nu-
mitos na referida estr-ção, emquanto as
victimas arranjavam o dinheiro, afim
de não deixarem as roupas...

O director da Central scra sabedor
destes abusos, que se estão tornando
uma extorção contra os viajante» dessa
estrada de ferro ?

Urge uma providencia para botar um
paradeiro a semelhante ligeirezas.

m**m*9 ' "' '

Os moradores da estação do
Riachuelo reclamam

Pédem-1103 os moradores da rua Dr.
Bandeira de Gouvca. án'ig.1 D. Ida, na
estação do Riachuclo. chamemos a at-
tenção da Preieilur.a e da Saude Tu-
blica para um terreno, ali existente,
que é uma horta sempre fortemente
ad«.-!>ada com estéreo verde, donde se'-.: 

m____, km horrível fedeniina c grossas
r.uv,.rÍ5 de moscas e de mosquitos

!J.-£i.s dois abusos constituem serio
porigo c merecem a attenção das auto-
ridàdes competentes

ça, rctnettnm á Procuradoria Geral da
Fazenda Publica uma relação dos ditos
funecionarios e dos respectivos fia-
dores.

Única e
Verdadeira cnr.i da
Sem oporaçSo. P-itontos do Jiruxellas o

Medalha de ouro. Paris
fluem compra um CINTO riuc não seja fei-
tõ sob medida conlorme a grossura dá HEll-
NIA. na maioria das vezes expõe-se ao es-
trangulamcnlo do intcslino c corre o perigo

da moric culre horriveis dores.
No grindo cslabekcinicnto do rrofcü.ior

LAZZAltINI, todos os npparcüios são Ia-
íbrioados sob medida, confornic o caso e a
cnieriiiidiile, nâo tendo nenhuma , mola dc

ferro, são leves c invisíveis, garantindo uma
contenção suave e perfeita, tonib em das
Hérnias as mais volumosas; podendo o doente trabalhar, fazer exercícios
de gymnastica ou equitação, ficando completamente curado, sem operação
alguma. As pessoas que soífrcm da Hérnia escrevam bojo mesmo ao

Pro''. l.azzarini, afim de obter o tratamento graluito.
Declaro que fazendo irso do CINTO do Professor

on
qoebrndnra
Argentina.

Consulta da»
I ii 11 I

das a ás 5.

O domingo
até meio

dia.

.„ ,.... .„  _ ... LAZZARINI li-
quei 

"completamente 
curado de uma Hérnia Escrotal, «uc soifria lia lon-

gos annos. AtlcstondoJcssa: cura, tatnbem renovo, a minha gratidão— >la-
noel Garcia do Amaral. Contra-mcstre da Fabrica dc Tecidos Corco-
vado".
KIO DE JANE1RO-1ARGO DE 8. FRANCISCO N, 42

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA" 180

1 Urge. po •.nua providencia.

Ií o sr. DaRuerrc desce até á .mentira, o nuc lambem não é honroso.
lEnrfim, senhor, o que quer?
.Saber «simplcsmínte por aue motivo queimou aquella roupa. E' inútil

negar. Reconheço pedaços do fazenda jnial carbonizados entre as cinzas,'Iodas as peças do ícu '.r.ijí aqui sc encontram. Um iuiz formador :«Í2
culpa leria ucllris claraaiftwi: -u tivesse desconfianças a respeito do ;eniior.

E que desronit.ir.vT.a pid/iria elle ter? Não lliu expliquei já ci-mr
tinha sido ferido? NR-:- v .-ítuc;» de que se traia da honra dc uma mu-
ilier!... Não são, ftx-T -ii?r. cicslí», rázvo.ivcia toilu; as precauções?

Gerardo não rei-pondíi-i A>. dwâinfiánçàs acci:inul.v{t—i-sè:lliò 110 c?,r.-
rito. O olhar recto e üritic --io iriCÜço nio abandonir.,! ,-, lioente. E.sie, w-iV-
sfrarigidô, fingia ás vezes que dorniin, afim dc uí-i !ei 4-.:s supportar aquéllv
olhar.

Dc repente, o medico anproximou-.:-r: da ciiiua..
.Sr. Daguerre, disse cile, voltarei todos os dias.
Todos os dias? Para que? Vou muito l)«.-:n!... Ja não íenlio necessl*'dade 

do senhor... Agradeço-lhe o seu cuidado. Pódc mandar-me a conta
d.os seus honorários.

Voltarei todos os dias, senhor, até que tenha esclarecido o niystertó
que eu apenas entrevejo.

'E eu digô-llic que .sou o dono, o unico dono de minha casa. Supp*
nho que o senhor não me ha de tratar contra a minha vontade. Fecho-lhe
a minha .poria e príoliibo-lhe que torne a apparecer na minha presença;

Isiso ser-lheia fácil, senhor, mas não o fará.
Esteja certo do contrario. "
Não o fárA ? ha de receber pelo menos tinia vez ainda a minha visit»
Alh! ali! E n:i:vm mc obriga a isso. 'faça favor tle me dizer?
Tsto, disse o medico... «E' um talisman que me ha dc abrir a sua'

porta, melhor do que qualquer chave, melhor e com mais certeza do que
todas as recomnicndacões.

Ao hiesjmb tempo mostrava ao doente um pequencl objecto csplicricd
íjiie segurava delicadamente entre o pollegar e o indicador.

Q;ie é isso?.,., perguntou Daguerre. Não vejo bem.
Cerardo anproximou-se mais.
tDagticrrc* empallidecia.

Isto, dizia o doutor, é a bala que eu extrai da sua ferida. Guardei-*
Jior acaso. E fiz bem, porque, o senhor podia ocrilel-a 011 dar-lhe o mesmo
fim que Am 'á roupa. Na minha mão, não corre o menor risco. E sabe o se-
tihor o que eu ando procurando agora?... O revólver de onde saiu esta bala.
Isso interessa-o, com toda a certeza. Hei de cncontral-o, fique certo. B o
senhor lia de sabel-o com «prazer. Não tinha razão, ainda agora, quando lhe
dizia quo o senhor tornaria a ver-me ainda «ma vez e que não mc fecharia
t sua porta?

Cerardo podia cansar-se dc falar. Daguerre já não o ouvia,
Este homem desconfia... estou perdido'

Estava quasi a desmaiar.
Como defontlcr-se?
•Não sabia.
Gerardo retirou-se. Já «ha muito tempo qtte elle se ausentara e aindí

•Daguerre, com os olhos fixos, e o sobr'olho carregado, não tinha feito 4.
menor movimento.

Ali! se cile pudesse raminhar. correr, viaiar. como riria das ameaçai lê

\
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BBANCA PERTOMADaX ^^QÉP^
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Tornar o pencraneo~_nacíò, ifòrte, branco, com
aspecto de perfeita saude e a missão de

Tricóíero de Barryf
* '. __.

devido ao que, se obtera uma formosa e abundante
cabelleira que é. admirada por. todos

ÁSSÜCAR
Entradas em ti! 12.406? a-ccoi,*¦""-' " "" í67 iditoi.. .

3. 8ó.. saccos.
Desde ..»: 30.-67 |dito».Saídas em «*• o,uu.í aa^<
Desde is_ ia.863 ditos.

. Existência cm 7. do tarde: 262. «8
saccos. . .

Posição; do mercado:- calmo,! COTAÇÕES .. ..
Branco crystal. . . . $580 1 $600
Çrystal nniarcllo... •„. .. 849a a. «30Mascavo  . $38. a $400Branco, 3» sorte. .... S_.8oa §590Mascavo  $470 a .soo

; AMOBAO
Kutra__,s cm 6: não liouve, _,'Desde i°: 1.440 fardos. '•
Saídas em 6; 580 ditos.

De»d_ i": 3.175 fardos.
Existência em 7, de larde: 4.368ditos. - •-
Posição.do mercado: paralysado.

COMMERGIO
Kio,, 3 de tiuvuuoro de iQiti.

NOTAS 00 DIA
Na Estrada dc ferro Central do

llrasil. termina lioie ao meio-dia. t>
l.raso para o recebimento de propostas
nara o roiuecinieiito dc utensílios c
netjgos diversos e no Conselho dc
Compras da Marinha, para o dc carne
(verdt do vacca.

Hoje., i 1 hora da tarde, deverá
realizar-se o assembléa da Caixa Ce-
sal das l'_ii!ih>is.

ASSE.WRLlcAS CONVOCADAS
Companhia de Seguros Brasil; dia

l>8. ás, 1 horas..

concorrências
annunciadas

Estrada, de ferro Central Uo Brasil,
liara; o ..riiuc.meiito de ferro c outros
mctaei dc fundição, dia 9. ao meio-
«lia..

Conselho de Compras da Marinha,
..ara o fornecimento do diotas, faica-
da, calçado, a pemeiras, dia. 9. ao.¦ueio-dia.

Fortaleza dc Santa Cruz para o
tjoruecimento de «eneros ntimenticios.norragem, fcrr.gem c outros artigos,
uiri 10, no menr-diUi

Estrada cie T..10 Central do Brasil,
liara, o fornecimento de ferramentas«1 ferragens, dia 10, ao meio-dia.

Estrada de Ferra Central do Brasil,
liara o. fcrnccimcnto dc tintas, oleos,drogas e artigos semelhantes, dia 11,no meio-cni.

Estrada de Perro- Central do Brasil,
liar» o fornecimento de limas para-»,._-. c. pontas. Paru... dia. 13. ao. meto-<ua.

Estrada dc Perro Central do Brasil,
nara o forneeiment» de i.iateriacs deconstrucção. ei artigos semelhantes, dia14, ao meio-dia.

Repartição dc Águas e Obras P.u-
lilienc. tura. o forucciincnto de mate-Biciea, objectos de escriptorio expedi-i-iile; forrr.Rc.ise artigos, diversos, dia14, ao meio-dia.

Directòria Geral dos Correios, «irai. serviço dc conducção de molas e1-olloct.a da correspondência nesta ca-
fitai. <liu 16. ás 1 horas.

Estrada de Ferro (-entrai do Brasil,
l>ara ,o f.riiecimcMcfl de materiacs dc¦ Iluminação, electricidade c autonio-
veis dia, 16 ao meio-dia*.

Estrada de Ferro Central d*. Brasil,
liara o fornecimento dé carbureto ide
fcalcio, dia 18, ao. meia-db-

Direciona ...ml uu> urreios, paraH acquisicão dc 30.000 malas para>.orrcspotidcnclu. dia so. ás 3 horas.Coltegio Militar, de. Barbrccna po-ra.o forni-ciinciito de gêneros alimen-lieios artigos para. limpeza. .Ilumina,.ao ferragens, etc. dia 33, i n hora.' Estrada de Ferra Central do Brasil,liara o fornecimento de ferro Gu_atha 32. ao meio-dia.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallenci. Uc Joio da Silva. Guíum.- raes, dia 10 á 1 hora.
Fallencia do José Bittencourt de-sSouza, dia 13, a 1 hora..
Credores do Meirelles e Pereira*sua 10, na 3 horas.
lallencia d.. V, J. pires, idü si. fi:> hora.

. Fallencia de.- Josi Cíi.uso dia- so,a f hora.
Fallencia de L. Soa.es Filguciras,

«ítç 23, a i.ils hora-

-.-......o u .«.Dei .articular a I2 7l33d.Foram afíixadus 11'as tabcllas dos
bancos :

A 90 dias;
Londres. . ,Hamburgo ¦ ,
Paris. . ¦

A' vista ;
Londres. . ,
Paris.
Hamburgo •;•'-;»
Itália
Portugal. . . .
Nava York . ,Montevtdéo ,. .
Jk.paiiha ...
Buenos Aires. .
Suissa. , , .
Vales d ceafe, ,
Vale» ouro. . .

13 ilS a 123I16
.74= —
S713 a 5716

11 713 a 12 1I33
$.20 a S731

$750
$627 $684

2$7io 3$935
4$iqo, 4S2S5
4$.... 4$4.65
Í8s. ¥890

i$8*5 1.890
S800 $813
$730 $734

2.5=63.

Sertões. . , .
Primeiras sortes

COTAÇÕES
2?$000 a 3Q$000
255000 a 27.000

LIBRAS
Os soberanos foram cotados a,...

_.o$43o ficando com compradores a
jq$4^o. e vendedores- a 20S500.

Gaixa de Conversão
roaio & o.

São quem melhor ag;o pagam.- AVENIDA RIO BRANCO, 49.

RECEBEDORIA DI? MINASArrecadação- .0 dia 7- . s5isio$4g6
P° 1 a 7.  93:648$3b4tm cgual período Uo .

(lUiio passado. .... S02;404$i39

BOLSA
Hontem! n Bolsa funecionou anima-uo, tondo realizado regular número <lcnegócios. - -.
As apólices ecraes, as Populares, asSlumoipacs de 1914, ficaram frouxas;ns. de C. do Iv. de 1'çrroi ^os do C.do 1 hespuro, as Mineiras, ns acções doBanco dp Brasil; as das Minas S. Je-ronytuo o as das Loterias, sustentadas;ns das Docas da Bahia, frouxas; nsda Rede Mineira, c as das 'ferros,

mantidas.
VENDAS- Apólices:

Gçracs dc 200$, 10 ... . , 75o$óooDitas dc 500$, s a . . . ?50?oooDitas dc 1:000$, 1. g, 10 4,' a.  8ao$oooDitas- tdcqi, 10 8_2$oaoDitas ideai, 1., 33 a. . . _25$oooO, do Porto, 1 .; ,1 . . 9ló$oooC dc Iv. de Ferro, i, 3, 2.

EamellW»*riiai|.puraquMeribrica.V a " PaítlihtChueirtiigh:
*/-<i»f4_'.//i/_j_,4paraacutis.tiílleeaindjcomoungucnto,.delicada.
menteaiomatizadi« amacia.»pelle. Experimenteni-nae verãoquiomacia» e finas mantera-o a sua cara e m.o». Insisiam _m receber « '«•;«///»/ Chtnl>riiigk"> como origiiMlmeiite aebndicionada e veiai._uer.mo.nome da: *

m^ms. fCHESEBROUGHII.FG.COL
(CtaMliáatta)

NEW WjW tONDUES «OSIUAl
•ttVENPAVEM TOPA» AS OitOCARIAS E PHARMACIAS

mmmmmX&^mmmmmmZmmz^^mr*^^^

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas no

rebate de 5 nor cento, ficando com
compradores conformo a data da emia-
são, aos extremos de 5 a 0 112 por cen-
to 0. vendedores aos de 4 a 6 porcento.

CAMBIO
. Este .nercadò; aUiu hotUem cm po-«¦¦.ção indecisa, vigorando para o for-«cimento ¦ de. cambiaes. a taxa de133 itid o em - a_Ktiii__ esta o a- de'3 7lj3d. c oara a compra. dt> fapeluarmcnlar ,a de is-ol.wd.

Momentos depois de inioiuoW ostrabalhos o mercado affrouxou. sendo,ícilos os saques a 12 SI32 ie.iltCd.
ei n acquisiçio. daa, letras; de cobertura
!l I3ll4ll»

O Banco do Brasil' conservou, paraos vares ouro a taxa de it 1 si 16 d.
, O9 negócios- conhecidos foram re-
gula.es; fechando o merendo em posl.«'ílo frouxa, com 03 bancos fopneecn,do.
«iinbiacs a 12 118 c 15.il 12 d;, c com-

PINTO, LOPES & C.
Rua Marechal Floriano, 174.—

Commissariüs dc café, manteiga e
cercaes.

CAPJ3'
MOVIMENTO DO MERCADO' 

Kilos Saccos
Existência em 5. de tarde. , 37..497¦ 5 Untralts em 6:
lí. i'\ Contrai. . , soa,200
li. I. Leopoldina . 5.18,320 .2.342

T0i.1l. ......... 388.839
. fcniliar.iues em 0:

Iv. Unidos, .... 11.601
Europa  4.356Cabotagem,; . , . 1.120 17.167
Existência em fi dc tarde. . 371.C73

Entraram desde o. dia t de jü ho
ate hontem. 1,136.3.8 saccas c cm-
barcaram. era cgual ocriodo. 905.336ditas.

Iioiiic.it C3te mercado abriu fraco,
com regular quantidade de café á vau-
da o procura destituída de imponan-
cia. tendo sido cffcctuados. de manhã,
negócios éa _.c__o saccas aos preços
de C$400 e 0J300, pelo typo 7.A tarde, foram realizadas trans-
accõos dc cerca de 0.700 saccas. aos
mesmos .preços da abertura fechando o
mercado.em ..osição sustentada-.

Na Bolsa de Nova York foi feriado.
Passaram oor Jundialiy 53.506 sac-

cas. c. entraram npr cabotagem 822
ditas.

6. .... . o?7oo e o$8oo
).,,,,, q$ioo e Q.500
8. .... . o$ioo c 9*200
9, .... . S$8oo c 8S000

SANTOS-
Em 6:

Entradas: 5..10- saccas.
Desde i°: 160.783 saccas-.
Média: 36.797 saceas.
Saldas: —
Existência: 3.400.940 sacc.19,
Trejo por 10 kilos: s$6oo.
Posição do nicrcado: calmo.
L.-cc Irmãos commr-nicaiii que as

cotaçüc. de café são as seguintes:.

10. 33, 33 a.. . . .' 
'.'.". 8o7$ooo

Ditas idcm. 1, 1, 9, 10, m,
r- I0.,'-> i?. .14.. SO, fii a. 8o8$oooi~ do Thesouro, meudas,

4:100$, .a. ...... ?8o$oooDitos de 1:000$. 3 u. . . Sos$oooDuas idem, 1, 4. 6 a. . . 8oò$oooMiuucipae» de. a. 3.0, port.,
^.S 3iS$ooo
Ditas noiu,. 14 3i6$ooo
Ditas de 1906. port., 4 fi ip3$oooDitas do 1914, port.. to, 12,
_.3o, -lo 187Í000.
Duas idem. 20,. 50, 60 a. iS8$uooli. do Espirito Santo, de 1 :ooo$, _

, c,0l°.,.':'n..' 7oô?ooo
l'„ dc Minaslicraes.do 1:000$,

1. 1, i. a a, ... . . 8oj$ooo-
B-. do Rio. (4 vi"), 4. S, 58 .eSaooDitas idem, 10. a. ... 7(.S_poDito idem, s a. ,-. ; . SojouoBancos:
Conuiicrcio. 8 a. .... i68$ooo

CíiH./.iin„íoi:
Lotcriiia N* do Brasil, soo t2$2.oDitas wlein 200 q, . , . u$íooArmozetig.Cicraes, 500 a. . is$ooo
poças da Bahia. .50 a. . 33$uooMíuaa S Teròuytnoi 50, ioo_

200. 200, 200, ,10o, 500 a. s8$5oó
Ride SuUMiucira. 100, 50 32$oooDocas de Santos, nom,. 3 a 46o$oooDcbentitrcs :
Industrial' Mineira, 60 a. i88$ooo

Pregos correntes do mer-
cado do BiirilB Janeiro
•MtROZ NACIONAL

_.±i_{ S3$.ioo.v 6o$ooo

Sfo 
ll,?_- -,,0-rt.; **** a 4.$700

Dltar^.i- • • • 3_|.oòVa 4o$ooo
0|r^„; 'do «**»•-' 3057OO

75$ooo a gi$6ooNão ha
3j$ooo ,1 36$7oo

$;So a
$440 a
$380. a
ÍSSo n

Nãi ha
_5t7o a

$600
$520
$400
$590

$500

Agulha, de iuDito (lc 2a. .Inglez
ASSUCAR

Branco crystal .
Çrystal. amarcllo
Mascavo ....Branco.. 3» sorte,oomenos. . . .Mascavinho. . . .ÁGUAS MIXBKABS

Naciouaei :
Çaxamhu' (48 gfs.) ,-S$ooo a eSSoooLambary, (48 gfs.) 338000 a 23I000Cambuquira (48. g.) 23I000 a. =_|_ooir. I.oureiiço (43 *garrafas) . _a$ooo-n 23$ooo¦Sa .itens (4s Kf3.) __,$000 „ _,«Estrangeirai.:
Perriír (50 garfs) S6$oo_ a 56$oooDia (100 garrafas) 7o»i.oo. a 'o|ooo

AGUARDENTE
Paraty

cÁVviiiutvÃ
vazi- Kilo

4vooD a 4*000
4$ioo a
5?ooo a

4$ioo
55000

Bruta; sem
lhame. ....

Bruta, em latas dc
J 13l|2 O 25 kilo.;
Loura, sem vuailliamc
Loura, em laias dei'-_r3.ifa e 25 kilosBranca, sem vazi-lhame
Bronca, em latas dein lis. e 25 kilosBranca, cm laias de

4 kdus ....
Briiue.i, e:n lata. de1 o 2 kilos. . ,

MANTEIGA iij.Modesto Ualouc. soj-
tidas. . . . {..Brétel Fréres. lati.Lepelelicr. lata.

Modçsto Galoiie, It.LI Brinn
X*c Minas . _ _, .MILHO
Amarcllo da terra..Dito branco, idem,'Dito da tcria„mi.-

; MADEIRA' "' *
Americana, pé. . .' $430 S420Reslnn. ditzi.a. .O.ljS3í.6- 15, .Snonoc. dúzia. ... 0J|0,o 

5 $.50Sueco, branco; o pé i$ooo 1*000Dita. vermelha. . ... i$ooo 1J000Pinho do Paraai..

5$ioo 5$ioo
C$000 C..000
C$100 6$ioo

$6300 í$3oo
CÍ500 CÍ300

Não ha
Não ha

3$50" a j$ooonão ha
3S000 a 3S800• 2$8oo a 3J2QO

ia$9oo a i4$joo
i2?aoo a i3$?oo
I3$ioo a. is$goo

PUBLICAÇÕES ESPECIAESJ
^*rv 5S?

m®m

OS TEkEPfflES

Gottas Virtuosas dt0 %™Zl
Curam hcmorrlioidcs, males tio utero!
ovarios. urinas c a própria Cystite.

Ceinf..
8,o$ouo
9.13.000
807$OOO
8oô$ooo
805*000
Sojfooo

SooSooo —
79$ooo ySÇóoo

46o$ooo —

i6,i$ooo

Typos: í Wr-s ' kilor.

• • . • • ¦ »r

• . • • • t. •

io$70o
io$4uo
IO$700
9$goo
9$500-
9$2O0
8.900

CÃES DO* PORTO
... K.bujã?- dor vaporci e embarca. ções quo v acharam atracados no-acs do Porto, (uo trecho entregue a Coiupagni- du Eo*t) ua dia7 de iioven 'rede 1916, as 10 horas da manhã.

SKM.lzSU

BMBAUCAÇAO

ClASSlt

P. curvão
. IChatas...

2 ICIiaMs...

3|i::::::::
5—7 (Chatas.".,o |\';ipor...

6 IChatas...

KAçXo
oüsr.Rwç_i:s

V. S
P-it-9 IChatas..,

P. 10
IO

p. II
11

Xacionacs
Naclònacs

.iNacionaes
.lAmericino
.INacionacs

.INacionacs
. INacionacs
.1 Nacional ,

• INacioiial .

Diversas.
Diversas.

Diversas ,"Pathfiiidcr"....
Diversas

Chatas..,

PontSo...,
Vapor...

Vapor,...', jp._n._z'
13

16—8

18—7 Iviipói-'.'.'.'
I'.-Mau.. IVapor...,

Vapor...
Vr.por,,,

•.'.[iiglez ..
¦Ifraiícez ,-I Nacional

Ho! andez

Diversas
Diversas;....
"Iraiiòán'"'.'.'.
"Tcixeirinha"

Vago.
Kec, carvão.
C|c. do "P. Cbristo.

phersen".
Vago.
Vago.
C|c. do "Kromborg"

OFFEnTAS
. Atolkcs fend.-Geraes da 1:000$. $33$boo
O. do Perto. ,. 95o$oooC. de E. de-Ferro 8io.$ooo
Ç. do Thesouro, 8o8$ooo
S. da linixada. —
l^rovisorias, .¦''.., —Fudieiarias . . . ,
jí,. do -Rio (4 "l")
U. do Kio. de 500$,

nom. .... .,__,.__„
Dito Uc M. Geraes 807I00U So2$ooo
Ditas do 15. Santo — Csjíooo
Municip. de 190G. igsfooo 193Í000
Ditas tipm. . . 197ÍOOO —
Ditas de .9M,port. 3i8$ooo 3iS$ooo-Ditas, nom. . . 318:5000 3155000Dito do 1904. , iqoSooo •—.
Ditas dc i9i,|,poit. i87$soo i87$ooo
Ditas de Bello Ho.

rizonte. ... ,. .. ... iCo$ooo —
Bancos;

Gommcroittt , . ¦, 1695000'Brasil. ...... —
Lavoura. . , .. ,, iso?ooo
Commercio. ... —
Nacional. » , .. i8o$ooaMercantil .... 213Ç000

C. at AV.iii-...-
Brasil. . . ... f. —Minerva. . , , ¦..'—.Garantia —
Integridade. . . —-

Estradas dc Ferre:
,M. S. Jeroiiynio 2.Í500Noroeste.......
Goyaj  i_ 388300
.Rude Mineira, . 33$ooo
Norte, do Brasil. ... i4$ooo

. C de Tecido*:
Brasil. Industrial —
P. Industrial . _,. —
S.„.Pcltx ,. 6o$ooo,
Alliança. .,_.,. —
Corcovado,. .... —.
PclropIiLitia . . i73$hoo
S. P, de Alcântara 2-_$oo
Carioca —
America Fabril, —
Magécnso ...... —
Cof. Industrial; ,. i3o$tioo¦Cometa.. ......,, —
.'£üuca . . ; *, i8o$ooo(. Diversas:
Docas da. Bahia, seSooo
D. de Santos, nom 47p$óoo
Ditas ao port. . —
r.otcrias i2$75o
T. e Carruagens 62$oòo
Centros Pastoris. «3$soo

Ansra .Camiios.
Bahia. ,Maceió,
Aracaju'.

ÁLCOOL
30 gráos. ,38 grãos. .

40 gráos
ALirAFA

.Estrangeira, kllc. .«acionai. . . . •.
.•Ue.1T..

Pcnalva, lata . .Port, hta de.- 16
_ litros'*; ...... -.
Portugiicz, hta. .1'rancez, lata dc 16
_l'troiíraneez, lata. .

iC_$ooo i;;o$ooo
i55$ooo ;. itJoÇooo
M3$ooo isoiooo
.'IjSooo 150S000
t45$ooo iso$ooo

« I45$ooo-a i5o$ooo
43o litros

•I • • 340$000 9 25O$000
• • • »í.ío$oqo a 260S000

26o$ooa a 37o$oou.

$320 a
$330 a

$340
$34*

3?ooo a 3Í900
cS$5oo n 3o$oooi?joo a 3J000.
39?ooo a 3slüoo3*000 a 3$3ooPor 100 kilo»

Mel li. dò: Maranlião
Coloniza $300

'Tatlifiu-

da

Cie. do
der".

Dcsc. de gentabeliã li.
Exp. de manganez-,

- Çle. de v. vapores
IV.-igo.

! 

Cabotagem.
Cabotagem,

ago.
"Joycusc'' |Ree. couros.- I Vago»"Rembrandt"

"Malte" I
.8 Minas Geracs"..|

1''ris>a" ITrans. de passags.

T. e Colonização
Mcr-c. Municipal ,
Mclh. no Brasil. .
Cervejaria Ilralima.

Ocbctitttrcsi
Docas de- Santos. .,
.•\mcrica Fabril . «
Brasil Industrial .
Tecidos Carioca, .

.More. Municioal. .
Prog. Industrial .
Antarctica Paulista
Tecidos Alliança .
S. P. de Alcântara sno$ono
R., U. S. Patili. .
Tecidos Magccnsc.
llom Pastor. , . ,
Ind. Mineira. . ,
Conf. Industrial .
Corcovado. ,
Gcrveiarin lírahnia.
Tecidos Tijuca. .
Jlcrcado Municipal
Nav. Csosteira, .
Tecidos Ho__.obp.
Luz Stenrica. . .

200$00O
200$00O
iq6$ooo

200$000

SOSOOO
I3o$ooo
I93$ooo

j_!o$oea

aooSoon
8o$ooo

3i$joo
1SJ0OO

tSsSooo
170*000
48$ooo
155$000
1.(0 $000
isojooo

i4o$ooo
3on$0oo
23$00O
T40$000
I20$000
ioo$ooo

3l$50O
.[fioSjoo
460S0O0

I2$J30
56fooo
2I$500
*J1$000
7$ooo

6_$ooo
90$00O
I40$ooo

so6$ooo
i95$ooo

I90$000

lOSÍÓOO
'1ÍÍU$ÜOO
I94$ooo

AI.PIST.A
Nacional, . .Estrangeira. .
;-ALGODÃOe-eriões . . ,Piji^ira sorto

FÍZJ'S-A lib"s)' •»«í°0» » 4S$ooo
BATATAS"" ' Nominal.0'000

Nacional, por kilo
.BORRACHA
-Miingabcira, con.forme a qualida-dc, por 15 ks. .
_BAÇAI,HAO:«twlrai. .....
V«sl«. ... .. .' .Noruega. . * , ,Escossia . . .
„BANHABanha de Torto

Alegrei lata de 2kilos. .....
Dita, idem, htaso Iiilbs. ,.-.-,;Dita da Laguna,
_.iata. grande. . .D'»a de Itajahy,

luta de 3 ks,. .Dita idem, lata
_, grande
«Dita- do Minas,laia. do,, 3 kü. ,Dita,, ideai, Jtilit

grande, . . . 'ti.
CARNE SECCA

r,Rio da Prata,: '
latos o mantas .Mantas; . '. 

,, ,.Rio Grande :Puras mantas. , ,Mantas. ... ,Matto Grosso ;Patos c mantas. ,b. Paulo, Minas cRio

5S$ooo ¦',. 6o$ooo
6j$ooo 6.|$ooo
37$ooo'U eoSooo
35ÍO00. 37$.ooq

y.6o a $.|Go

Nominal

6S$ooo a _9$ooo

96$ooo a 98$ooo

84$ooo S8$8oo.
87$ooo _o$ooo
86$40o 87?(joo

9o$ooo 92$4oo
-S8$3.oo a: gp.Çooq.

75$6oo a. 7.8$ooo
>"57$Coo a- 66$boo

1* dualidade3*',qiiali_ade . . .fauna
ÓLEO

De linhaca. lata. ,Duo. barril. . , .ri-IOSPHOKÒSi
Olho ,
Brilliaiitc. . . ,?,-¦;
."''"•'iroVpiranB_
Frade
Mimo.«a . , ,> . ,Raio X. . ,/i_"_.
Brasil. .. . . , 

'.
Ve cera:

Qiijp

R.110 queijos ;De Minas.- . ..-<_,
SABÃO ' '¦ '

Em 27- tiiólos.", ,Em 9 barras. . ,
Olcina virgem,' cm 

'
tijolos. .1 kilos, :.

01einac^irgcln., cm
cm tijolos oeaue.

. nos,, 3 kilos . ,
01ei;ia e virgem,

em.tijolos 11. 1, 2
kilos ......

Especial, eu. tijulos,
4. kilos ....

Especial, em tijolo..
3 hilos ....

Especial idem, n
1. a kilos, . ,

73$ooo a 75S000.
Cj$ooo a 63S000
— $220

2$000i$.ioo a
1S650

5o$oao —
So$ooo —
40Sooo —
4<J?O00 —
40$000 —
40SOÜO —
48$00O; 

' —

47$ooo —

6|$ooo —
6a$obo —
Cí$õ"oo —

.. $,900 3$eoo

. ... .Kilo
$700 S720
$730 $720

Poi caixa
2*310 a

i$;Co a

t$J4c a

¦lítoo a

2Í400 a

i$fioo a
Kilo

3?3io

i$;6o

i$-'40

3$ 100

3$400

i$6oo

Especial de peso. .. $730 a $730Virgem de . dcso. . $S4o a $i.|oViífrTe.?uÃu|,cr*or- • *620 a í6soVINHO; .... r- PipaRio Grando , . . iso$ooo a ifio$oooCollares, tinto, .4-.
poriqr. ,,':. _í;-..;5m$oóo. a 560^000Dito. inferior. '. . 4,;o$abo a 4808000. V írgem do Porto . 46o$ooo a Ç40S000'.Vf.rrlfl iiortugticz. . 46ó$oon a 540SÕ00Lisboa, tinto. . Não liaDh* bianco, 14
gruçs . .. ..«.. '.;a8o$oqo a ssoSoooFigueira, tuito*:.,,.. S7.ÍÍ500 h 8o$oooHçspanli.1. tinto. Não haDito branco, . . , 420S000 a 500S000

yermouth. Cinzano ?_|$óò6 a 36$oooPortuguez ... . 34*000'a 36S000Frauceí, caixa ..., . 4a|ooo a 44Í000
.SAL .
Mossoro., . ... _.J 4Joon aCabo Frio. _?. r_j "3$Soo a

VINAORIi
4?500
4Í300

.-,-: -Por pipa
. • 3305000 n 350S000

• • 33(i$óp'- a 350$ooo

Não ha
i?!8o a i$5oo
•i$2oo a
i$.oo .
i.ioo a

,,CA,RNE.DK PORCOua Paraná., a San-
i$I8o a

i$340
i$40o

i$340

I$38o

ta Catliarina, . .Dita do K.Orando
CIMEXTO

Dova
Catliedral, . . , . '
Bandeira Sueca .Res. . .Alpha. . .".¦.'Pyrnmide
UM.:., o.

Roso
$3So :

'.$300
$900

Por barrica
- :ç_j*jij —.

Não ha
2.l$000

-" 23$000
cojoon —.

VVd.ii."l: l/rotiier. 'f.f... ~

CHAMPAGNE 1,0r "!xa"

Porlumií.,.' • * • 
I90?00" a --'oÍodo

í COÜRos" ' ' ' "«o"» a i35?ooo

iro$ooo
i8j$ooo
l8o$ooo
i8o$ooo
iqo$ooo
200$000
i8^$ooo
I95$000

Sojooo
iSo$ooo
=51

Sola "releias" . .S o Ia Mi nciia ,commr.-n". . .Sola »S. Paulo»conimum
Santn Catharina,

dc "• • - 3$oooa

. Por kilo
3$ooo a 3$2oo
2$6ooa

2$Soo a
3$ooo

3$5po

3$300&ro:C>^-i »*^« 3SS!a=,%S) '5?oooa '•»•¦»
ifi$ooo a 3õ$ooo
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&idÍ°órendia^n| ^M •C.rto da "^mU^- Teria fugido!... Mas a
?Jsur-sr. Teria ™"*á* m ds"m tcmr°- «l,crcr W»> >'">*'•

E Daguerre oueria viver'Gerardo quando saiu, dirigiu-se logo ao tribunal de Creil.
»cbeÍ?-o! m'1<i0r 

da CU,pa nSo cslava "° «;,bin^. ™«"ô escrivão rc-
O medico e.vr.licoti o fim da sua visK,

^i'-',T„iS!,ai„00SSÍVCI nwstrar-™< a.«»?e elle, o revólver do sr. Valôgne. cittè.esta guardado entre as peças dc convicção.,_ *ai-_,nc., que
— Nada mais fácil.u&rsz ®i_fe*__?»-"¦»• «m
iyra cxactamcmc o que Gerardo queria.J-.ez mover o barrilete c cair um cartucho vasio. Era o auc fóri iiindr,

W^smwmÊÊmtatt te. mai. convincentos, que as encontradas contra ò pobre « L-T, íòrt
(lelle: que se deve orocurar o crimino=o °
V™t°JnXn ?umQ; C°-m0 tinl,!}. V™™"'^ Ge"rdo foi dc novo visita-
.ÍaS • har. mmol° c odielUo ll° ílocl,tc' se'" Probabilidade .
ít lias 

CnrPov' -° T** "* 'm^s 
cio' medice». vèit, ,pro ar ri cs c«íue as suas previsões devwiin eslar ccrlas.

«lcnch O .eTid^iilL1''1511"/0 ,° tl0,it0r pcrccbcu 9» Il01Ivcr:l »o™ impru*.u-n.1.1. \j lendo imlia querido levantar-se
r- O senhor acaba por matar-se, <lissc Gerardo.

-p^m^^^m^i^è^'- «-*»fa-
PÃ ^SSSÍ^S? Sl11 f"Wa * «^«K a -es*

Pelo sr. Valbgnas!
L nP°f'rr; y^gnes,sentindo-se ferido, atirou sobre o assassino. Como 6
nreeírar .liti A ."'°' C°m° 1,,tcll,íme»^ o exame medico não pudesse
S.tthrU . n n a baa qüC • arlríln'1'ou! como por outro lado o inquérito
í sr? BHufort.0 à°' ^ dcsco»'fia»?:ls «iram sobre

m crime.ÍÚ' 
'"mÍl° 'm'°' V!St° qUe cnC0lUraram ° revólver dellò no local

Como sabe desse pormenor?Sou1)c*p pelo.João o creado de Beaufort, que me contou tudo.
:'___i.r..' P°iu , Poi_;bci5' __; D;l-"«erre, que pensaria o juiz formador da•wpa se eu lhe fosse dizer: "Na noite em que o sr. Valo,ii«j_ foi morto

ató (cada uni),•Manada de Caiu.
CI£A»?da Um) '

&•'.•;•.:•
CACAO * '

Bahia .... 
'. 

_
{*'*...:: 

•....
Pernambueo , . _CEIiOLAS
Rio Grande. . . .,
.'; ERVILHAS
Náciona
Dil

38$ooo a 3o$ooo
.-" Kilo

9$ooo a i2$oor
9$ooo a i2$ooo

., KiI°
«ão ha
Não ha
Não ha

Cento
,45ioc a 4^500

Nominacsiii..,. _-».-. • " **uuuiiuta

li\i.iyuiKeÍ^-.l'.^non " '=o$oooFARINHA DE MANDIOCADe Por(o Alegre:
Especial
Peneirada
Pina. .

33?ioo a 3s$..oo2Sí;.ioo a 2q$8oo
32$200 a 34$300

Não haGrossa . . .Do Laguna:'''PlNflÀDÈTRIG^0" "W"
(Iguldos)COS ÚC U lii,OS' píc™ 1!"
iloinlto Inales

Biida Nacional . . -1-000 a 2i$3oo
"rfll'-ira 30?.00 a 2C...00

iJoinho fluminense
Especial. . . . .,...„.,, =:$,0„b. 'Leopoldo . . . 2o$.,oo ,i so$soo',„ :, ¦ ¦ 

. •• • "si"00" i9$_.o
.l''.i.'/ii. .Tjii/.i Ci«3Porola . . . ... _..$._„ B ,I$.00

:FEIjÃ'd'.' ' ' " IÍ,?got,a !9?5?o

ni'T.10, i, ""> tólos
iv. -'i10 A,lef!re ioSoou =65ronDi o ideiii da terra ;o$ooo .1 ;6$7ooD.to ,idem, de Sanla-

ta Catliarina. iBSjoo.-a e^iooDito manteiga-. . __$?_0 .. 4,$:00Dita do cores div, s.iStõo .1 30S00ÒJito mulatinjio. 235300 268700Du-. amendoim.: .05700 .1 i.;0ooDi o branco, idem 36S700 40Í000):t.i ycrmclho.idem iCStoo 208000Dito enxofre. . 878300 308300Duo. brinco, es.¦•trangeira. ... 6o$ooo 7n?ooo- fhmo 10' u'cm 64?iuu a ^10°
Fumo em corda
Kio Novo:

Especial. . . .R«ular. . . .
Sul Je Mina=:

Secunda. . , tPrimeiro. . , ,
Terceira . . * ,Goyano:
Kspccia!, , , .Rcdular

FUMO EM FOLHA
Do Rio Grande:

:". amarcllo. . .2". idem. . . ,ia. comutam ¦ *2\ idem. . , ,
_ FRUTAS
Perus, caisa . .Mangas caixa. .
Uva» Rio Grande

caixa ....
Dita estrangeira.
Maçã es

GORDURAS
Rio d.i Praia, idem NominalRio (.rande. ... NominalMatadouro. . . $730 a $750Xaroiteadas do ir-«erior. .-..,.-;_. |;uo a $700

Branco, '.
Tinto ,
„ VELAS
Grandes) de 5 e 6.

caixa de 23 .a. '
cotes. . . *,•-.„, .i4?7oo a I4$?ooEc.iuenai, de 5 e 6,
caixa de 33 pa.cotes . . . .;•. 9$5oo a gí/.ooFragata dc í cai-
xa de. 30. pacotes 32$3oo a 22S300Locomotoras dc* Ç,,c. de 30 pacotes 22$3Óo a s2$3obCarro, caixa, dc -30
pacotes. . .'.-. i6$too a i6$iooCarro "Brasileira,
caixa dc 30 pa.cotes, . . . .. .' so$900 a 30Í900Domesticas caixa, dc.
35 pacotes . Vii: 25$.oo a 2j$5oo

Locooiotoras "Bri-i ¦
silelras, de fi, í._.

, dc so pacotes . . 24$700 ,1 34$?oo(ondor, c. do 25
pacotes. .'.;. ... 35$ooo n 33$oooBrasileira, caixa de
35. oacotos ... 35$ooo a 35$oooBrasileira cm lata,
13. latas. . . . 37$ooo a 3?$oooPaulista, caixa dc
35 nacotes . . . 348200 a 248210ipiranga, idem. . 2S?soo a 288500

Colombo, Idem , , 27S000 a 27S000Colombo 3 idenl. ,. 33$7oo a 335700
DIVERSOS -' *

Agua-raz, por kilo. i$4oo —.Amendoim cm cas-
ca, por kilo . . 388000 a .|o$oooAlcatrão, por kilo . i$2oo —

Ccngica, por . 100
kilos. ..... _8$ooo a 20Í000ítiba do milho.. 100-
kilos. ..... n$ooo o tS?oooFarcllo de trigo,
por 100 kilos. . 68500 a 6$8ooGasolina, por caixa 178650 a 188000(..enehra, por caixa 48$goo 11 508000Kçrozcnc, por caixa 115650 a 128000Pimenta da Iudia,
kilo, % . ,i s$3oo a s$7ooLínguas do - Rio
Grande, uma'. . i$,wo .. i$0ooLa.lnllios. por. mi-
Ihciro. . ,.„.'. . 330$ooo a. 330$oooMatto em folha. por.

„¥'?,; • • •(/.-, • SjS»a $560Polvilho, 100 kilos ¦ 428000 so$ooolassas, por caixa . 188000 18S000Presuntos, por libra 38200 —l.eUias, por milhciro 3308000 330$oooouci.-iho. por kilo $Soo ' j$ioolapiuca nacional,
por 100 kilos. . 32$ooo 4o$ooo

Tremoços, por I 100
kilos. ... 40$ooo 4.1 $$600Vicíis do aço, nor
k'!" ' $530 $530

Os tradicionaçs inimigos da empresa que. tciii a sou cargo o se»>
vi.ó telejihonicQ. de9ta cidade, batem já cm-'retirada.

Não conseguiram fazer pegar :
o) nem os eapeiosos argumentos dc. que- lattçaranv, mão no intuito

de, mostrar que: a., reforma traz elevação dos preços de assignatutav
porque lhes foi demonstrado e ao publico, ao- grande publico, n.aioe- d»
que o .pequeno mundo de negociantes do centro da cidade, que, ao
contrario de suas asscveraçücs, a dita reforma, nçuiiz exti.hhipi.va-.
riamentij os fuscos de AS51C.V.WLKA para.a graude. maioria da po-
.uilnção.

b) nem, tampouco,, o embroolia que tiveram a pretensão de fazer*
.«.liando, asseveraram <me aj condição, de. ser. o. prefo. vaiiavel com. a
taxa cambial era uma- iuno.va.ão nociva da. reforma,, porque o embrogliOi
foi desmanchado, provando-se, a< evidkncia, quí-, a este. respeito, como
cm todos os cas.es,. aliás, não só nao iwuve innovaçao,- coiio as. bis-
rosiçõtis uo i'.(oji;eip sao nhiuqkus. mas mui.o meihoriís do, quisas do actuai, contraio ;

c) nem ainda, a intriga, mal feita c mal sustentada, tão -iautil
e .maldosamente ensaiada quanto facilmente destruída, que procura-ram fazer, com a declaração de que a reforma não. attendia aos in-
teresses das populações suburbanas, e dos dois districtoa ruraes de
Campo Grande e de Santa Cruz, porque ficou demonstrado, também
a^ evidencia, quo. GRAÇAS A. REFORMA, tebao aquellas .'opula-
ções o oozo do. '._:i,e..!o.\-e, roa preços eu muitos casos in.eiiiokes
aos que oro- v.ookam na iMtiMEiRA zona, quando, hoje, o actual con-
trato nao itiiis tuiiMiTTB o uso do apparelao teleplionico.

Foram convidados á apresentação de novos argumentos, mas, aoenvez disto, procuram agora tmi chapéo, de sói,, sob cujo pauno, se
possam abrigar, nas ultimas declarações tfeitas pelo Presidente do
Club de Engenharia, acerca do, assuinpto.

!Mas o que foi que disse o Presidente do Club, A redido do illus-
tre Dr, Osório de Almeida ?

Vejam os leitores a .rans.rip.âo abaixo, de uma publicação feitanos a pedidos'' deste jo.nal_j"O-Sr. Presidenta disse que, conforme declarações feitas por cVcmais dc uma ves no correr da discussão, o Club tratou do assumplo emthese c votou conclusões de ordem geral, applicaveis a quaesquet-con-cessões para o serviço teleplionico urbano, não tendo, portanto; o Con-elho Director dado opinião concreta sobra pedidos feitos ao Conselho'unicip.al."

Ora, ahi está aberto' o grande chapéo dc sol..,
0^ Presidente do Club não .podia fazer outra declaração c a quefez não serve aos inimigos tradicionaçs da empresa, como não servi-ram os seus argumentos, frouxos e maldosos.

_ iE' de admirar a delicadeza com que, altondendo a uma solícita-
Çao, declarou o Presidente que o Club "nao duu opinião concreta
sobre PEDinos .Eiros ao Conselho -Municipal", mas, discutindo cm

mn-D 
™T°U 

,co;ícu's5i:s u'i 0RDM curai, applicaveis A QUAES-
QUJ.R CONÜESSOES para o serviço telepiionico uiuiano".

Logo, as conclusões do Club, tendo sido sobre QU.VBSQUBRconcessões para os serviços tclephonicos urbanos NAO POBEM dei-x.\it de seu roa ecual applicaveis ao serviço teleplionico do Rio de
Janeiro...

'Registre-se., a hábil gentileza ou a gentil habilidade da declaração,
gentileza a que tinha incontestável direito o illuslre Dr. Ozoriq deAlmeida.

Q- que cumpre, porém, aos inimigos tradicionaçs da empresa éPROVAR, MAS PROVAR DE VERDADE, QUE OS TERMOS DA REFORMA NAO SEcoxtem nas conclusões votadas em these pelo Club de Engenharia.
bç isto consegu.rcm, .poderá ser útil aos seus malévolos intuitosa declaração publicada. Do contrario, não.
Isto, .porém, não podem fazer, quaesquer que sejam as lábias de

que venham a lançar mão...
*

* *
A falia dc estudo serio sobre a reforma, tciii dado logar a curiososargumentos contra o projecto em discussão no Conselho.Merece especial menção, entre outros, o ultimo, descoberto pelaA sociaçao Conimercial o pelo Centro de Commercio e industria, re-unidos, no sabbado 110 edifício da primeira, para uma acção que ascollocou em nível inferior ao da. Liga do Commercio. que se limitoua um ponderado e respeitoso pedido de esclarecimentos e de attençãotio Conselho Municipal, como melo idôneo de reclamar,- sem descer ásinvcctivns, ataques, gritadas, etc, etc, de que "A Noite» e- o 'ÍJor-
nal do Commercio" deram conta, c a que, mui impropriamente rc-correram os homens da rua 'Primeiro d« Março.(Não é possivel fugirmos ao prazer da transcripção de uni peque-no trecho da.representação lida no sabbado, na Associação Com-111 cr li ai,

Lá vae elle na integra, para que os caixci.os vejam o que fazemos patrões: «•»>••.>."Dos da. classe Sul concorrem muitos com 262$.; outros, cm maiornumero, a 350$; * cm menor quantidade a 4io?ooo.Cornaremos, pois, a média
=624-350+410

—3 .|o$700l.

Que ibclleza. 3
Como se houvesse o mesmo numero de assiosak.es em cadaciasse! .-¦ ¦•

ccrtaSC 
aSS!'" t0ÚC' a ^^ dctcrmI"ada Pc,os negociantes estaria

Mas o diabo é que a propria declaração diz, c o publico sabe, queNAO SAO EM -S0ÜA4 NUMERO OS ASSIGNV_,-TES DAQUELLAS TRE. CLASSES:'ha 6947 na 1»; 23-46 na 2" e 1787 na 3' (os números correm nor contada representação, de onde os cxtraliimos). *
Assim, iá média dos negociamos Esta' errada / I .'Sc estivesse cena, deveriam ser feitos .elo mesmo processo ospreços de custo das mercadorias.
Exemplo:

50 kilogranimas dc carne secca a i$_oo. , ... T .t . ... v ... ,35 k-ilogrammas dc¦.¦carno secca a t?o'oo. .. _,, ... ... ,. 
* 

...
500 kilogrammas de carne secca a $500. . .. ,. 

"_ 
,.' t:-'.-:%

mimt
AnvoeAiíos

Dff.,A»*WO DA SILVA -"RUUruguayana; 7i 1° andar

CeíitMl 8a S 
~ Te!cI'h™»

DR. ARTHUR CHERÜBIM-Advo-
gado _ Adeania custas. Escripiorio:Carmo 71. Te epb. Norte 4S1. .m ARItANOO DIASr ^Escripto-"? 3.V' q* Si ™* "° de M^'°

'DA 
BJ3RQU.0/- C.0J3LHQ -_.RMa doRosário 81. Tel. -,017, Norte.RRS* GARVAUJO. DB MENDONÇA

(M. I.) c, SALGADO FILHO ~Advog.auo.« Rua do Hospício. 11, 27.lei. 5.104,. -Norte.
»*i,JOÃO. PEDREIRA, no, COU-TO Kü^i-A-5.,NET:TO^H-.. BiíeiiosAu;e3- 11. 12. Tel. 4130 NorteU»t. HEíRBEKT. C. REICHAROT —

Causas commcrciaes c ihVeiitàtlqs";Adeania ouslas. Uriiguayana 8, tel,
J-. S330,—Residcneia: P. de Bota-
[pgp.. 3S4, "Pens-io Magestie". Tel.

, sul*. 031.
DR.. MILTON. ARRUDA-Processos

cíveis, coniu-erciac. o. orpli.inologi-cos; dc aposentadorias, montepiosj
. tem -representantes nos Estados e emPortugal o adeanta custa. -, Sachetn. 4. Tel. C. 3460.DR|_ OLIVEIRA SANTOS e. AL.BERTO ALVES RIBEIRO-Advo-

gados. Esoriprôrió; r. leosario 103.DR PADUA VASCONCELLOS-R.
Buenos Aires 35 (antiga do Hospi-cio). Tc!. Norte 3130,

MOÍ-ESTIAS DO PÜI.MaO.
Qm.\QSiQ K Al!U'AiíI_l.Ht)
BH31HS_rtVft

RR.. AD.OU?HO. DA EONSSCÃ"-tons.:_ largo de S.iila Riia n. iudns 3. as 4. Res.: run Dr. Dia. „.,t ruz 11. jui, Mcyer.

CUnitu medico-civiHgleii dÕs.
Üis. Fclix Nogitcirn.o Julio,
Monteiro, ti fim Siiiiudo»
líii....l)io 239, Tel. N. 1186.

Ci,-N{ÇA M13U10.V

fio$ooo
¦35$ooo

eso$ooo
' Total da compra das 585 Icilogrammas  345.000Preço medio de custo de cada kuogramma de carne sfcca peloPROCESSO DA KEritESENTAÇAO. ' 

'

l$3O0-l-I$OOO^-$5OO

3
e,. preço total de custo, avaliado por esta média (| I);

S3_- Ug3;X$90.___í2(i$5oo I
E: de pasmar !
Pobres freguezes. .,

*
* *

A' vista do exposto, como toda a argumenlaçãó dos negociantesna dita representação, basca-se na mS'dia que encontraram e que estáerrada, e natural que também os convidemos, como aos tradiecionaesinimigos da empresa, á apresentação de novos argumentos, se puderem.* * * *

.• Por kilo
J5600 a i$;oo
i^ioo a

i$ooò a
iS^tjo a

ÇCoo n

r?£oo a

15,100

1S100
I$,100
$Soo

i;6uo

I$330
18150
.8200
1S100

i?--.;n .1
1S100 ,1
iSuo a
18050 a

32$000
Não h.a
Não ba

.13.8000 a 358000
30$ooo a 30.Ç000

marítimas
VAPORES, ESPERADOS

Portos do norte, "Porá". . , ,Portos do iiorlc. "Piauhv" . ,Nova York e cses., "Verdi", , ,Inglaterra o cses., "Orila''. . ,Inglaterra c esisffl ÇOemerara". .líio da Prata. "Pamua". ....Portos do norte, "Haliia". . . .Nova York, c escs.. "Rcmlirant"
Portos do norte, "A. Jaceguay".Rio d.i Prata, "Caronua". . ,Rio da Prata, "Drina"
Portos do sul, "Kuy Barbosa". .Rio-da Prata. "Vasari". , .»' ,Calláo c e=cs. "Orteea". . . ,Portos do norte. "S. Paulo". , ,Norfolk e cses., "Paiau-i". , , ,Portos do norte, '"Ceará". . , ,Kio da Prata. "lUMiierara". . . .

VAPORES A SAIU •
Pelotas c csc^., •'Jtapncy". . . tPorlos do noric. ".M.iranhãn" . ,Cabedello e csc.3.. ".Mos.oró" , ,Nova Vork e etc?., "Verdi"; . *Kio da Prata. "Verdi"
Gênova, ''l.nzianvi"
Portos do sul, "Ilapv.r.i". . . .
Carávellas c cícs., ".Arnssualiy"
Mor.tevidrjo c cses VShtclltte"".- .Calláo o <_ecs "Grita". . . 

* 
,Montevidéu e eçc?., "Sírio". , .

Kio da Praia e cses., "Dcmerara".
Marselha. "Pampa"
Recife e cses.. "Itaquera". , , .Santos; ".Mina*? Geraes?. ....
Míicáo c cs..*.. "Pi.iuhy". , , .
Portos do stil, "Itâssiice'*
Ponos dn sy', "rtariiii"
Amarração e escs. "Cooivary"-. .Portos di norte. "Pará". . . ,Aracaju' c csc*., "Itaiieruna". .Ilirdcos e escs., "Garonna". . ,.IiiRl.uerra c escs., "Drina". . ,Pernambuco e escs., "Jagiiaribc"!
.laglnlerra c cses., "Amazdtü'. .Xova York c escs., B.VasnrÍ". . .Nova York c cses., "Minas Ge-
nes*

Inglaterra c escs., "Ortéga"; . .

ras da nianliã, cartas para o interior
até ás 4 i|-\ idem com porte duplo
até ás 5.

Maranhão, para Victoria e portosdo norte, recebendo impressos ate ás
K horas da manhã, cartas para o in-
terior até ás 8 i|., idem com porteduplo até ás 0.

Amanha:
Itabura, para Santos. Paraná, Ran-

ta Catliarina e Kio, Grande tio Stil,
recebendo impressos atú ás 8 horas dn
manhã, cartas para o interior até ás
8 ii-. j_i«n com porte duplo até ás 9
c objectos para recistrar até ás C:tla tarde de hoje.

LuA'ian,u para Dakar c Gênova, rc-
cebendo impressos até r_o meio-dia,
curtas pira o cxtcrolr até á i da tar-
de c objectos nara registrar ate ás n
da manhã.

BR. AGRNOR MAERA — Consulto-no: rua. Luiz. do Camões, 6, das 2em deante. Residência; r. Itiachuc-
«»• _Í3À..tí.2?-l'Snc u'3-l' Central.DR. AGENOR PORTO - Prof. daFaculdade. Cons. Hospício di, das2 ",s-v\ Ues': M'irque2 de, Abrantes13. Tel. 388. Sul.
BR A, MAC DOWELL. -^ (Doe. dnFac. de ífcilicina.. Moléstias iulcr-nas.—Appl. dos raios X, para o

diagnostico, Cons.: r, llospicio 83,das 3 ás 5—Res.: S. Clemente 187.lei. 1710 Sul.
BR. ALFREDO EGYDIO-Esp, Mol.

das creanças. Vias iirinarias, Cons.
R. C. Bomfim 817 (Ph. Freire dc
Aguiar), das 8 ás 10 e Sdor, Euze-
Ido 59, ia ás 3, Res.: r. C. Bom-<im 793 Tel. 785, V.

OK ARTHUR DE VASOONCEL-
LOS — Assistente de clinica me-
dica d» Faculdade. Cons.: Rosa-
no 83 (das .3 ás 5 lis.). Tel. Nor.
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria 386. Tel. Sul 1699.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. molcslias senhoras, creança-,
syphilis e cirg. cm- geral. Cons.:à. José 39 (phar. ás 13 1I3), Ues.:rua, D. Coxias 6, (V.. Isabel).

DR. CARLOS DE .''REITAS-Prof.
da Pae. da Bahia, E.p. Mols. dasSeuli., Partos, Vias urinarias. Cons.
yniguayana 31 (1 ás 5—Tel. 40,Ccnt.) Res.: trav. S. Salvador 6i.Had. Lobo. Tel. 1034, Villa.DR. C. BRAUNE — Longa praticados hospitacs da Europa, Clinicamedica, Esp. coração o estômago.Cons.: rui de S. José, 113, da 1as ..

DR. CAETANO DA SILVA -Esp.
morastl-s pulmonares. Coiw. .rua
Uruguayana 35, das 3 As 4, á« ter-
cas,' qmnla* o sabbados. Jtcsidi.R. 24 dc Maio, 154.

DR COSTA JÚNIOR (A. F.) _
De volta dc «ua longa estadia naJauropa. Cons.: r. Marechal Fio-nano, 99, Tel, N. 1957. Esp. cpivias urinarias, typliiliii e ii.lle.tons.: das to ás 13 c 1 ás 4.DR. CIVIS OALVAO _ Clinica mç.dica, syphilis, vias urinarias, Exa-nies do pus, escarros, urina, etc.App. o 6n6 c 914. Cons. c res.:r. Constituição 45, «obr. Tel.3111,Centr.

DR. SGAS DE MENDONÇA - As-sislcnte de clinica na faculdade.
Cons;: r; do Rosário 140, ás sas.,
4as.. c fias., das a á« 4 lis.. (Tel.Norte 3070).

BR. F. ESPOSEI do Hosp. Abnds.oda.- S. Casa. Assist. livre doco,clin. »evralg4ca da. Facit. Espee,em doenças nervosas o mentaes.Assembléa, 113, 3.n9, s."a c, sab.,« '••„ **i,5635. C. Res. Flamengo
_n. 9S. Tel. 4tit, Cent.
BR. ,P. ESPpSEiW-Mcdieo do Hos-

plcip u> Alienados o da Sanla Casa.Assistente c livre docente do clini-«io neurológica, da Faculdade, Cli-ruça Medica, especialmente doon-
ças nervosas c mentaes.. A-sembl-a»I3S ,1.*s, ,s.»s c sabbados, 4 lio-ras, T. 5635, Ccnt, FJauicugo 98.T. 411. Central.

DR. FLAVIO BE MQURA - Cli-nica medica, Esp.:. mói. do es|o-n.agp e. do--fígado.. Eis.: rua Uru-
gnay; 368. Tel. 1050, Villa.BR, GARf.IELB BE ALMEIDA-..
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fae., chefe do servi-
ço da Liga C. a Tuberculose,
Res.: S. Salvador 33. Cons.: 7de Setembro 176. Tel. 607, Sul.DR, '31WLHERME EISENLOHR,trata-. da- tulictculosc por processoespecial tendo conseguido a ouroTndical em centenas do doentcB.Pratica o processo dc "Fornalini".
Cons.: r. General Câmara 26,BR. GAMA CERQUEIRA _ Cl.medica de adultos e de creanças.Gynecologiü e vias urinarias. Res.:R. N. S; de Copacabana Oat (Tel.S. 1684). Consultas das 13 ás 14ns. Chamados- a qualquer hot..

BR. HENRIQUE DUQUE — Con-siiltono: rua da Assembléa, 83, rc-Bidcncia: 11. Riachwlo, 333. 1
DR. HENRIQUE ROCHA _ Adjun-cto do Hosp. da Misericórdia As-sMtcntc da Polycl. das Creanças.

Cons. das 11 ás 14 lis. o chamados
a qualquer hora do. dia, ou da noi-
Và, na Ii'„s..L!,i;! dc Couzaga 66
(Piia.m. S. Luiz).

DR, HILBEGARDO DE NORO'NHA — Clinici cm geral. Trat.especial da blcnorrhagia. Cons.:
Sele de Setembro n. 99, sob., ás 2;s„- 43S. e 6as., das 3 ás 4, Res.: (lon-

~$?lySÍiÇ.Ít2pJ> 2'. Te|. rsSi, Villa.DR. MARIO BE GOUVEA - Cli-nica medica, parlos c mol. de se-nhoras. Cons,: R. 24 de Maio 64,sobr. (5 á3 6), ás aas., 435. esextas-feiras. ,Re9.: r. Bella Vis-te so (E. Novo). Tel. 161, V.BR. PIMENTA BE MELLO ~
consultas diárias (excepto ás 4as.
giras). Ourives. 5; as 3 horas.Res.: Affonso Penna n. 40.DR, ^PEDRO MARTINS — Espe-ciahdades: moléstias d», estômago,coração, fígado e riu.. Cons, 1 r.dos Andradas 53, .sob._ (das 4

DR. FEUX NOGUEIRA — OrT
partos e mol. de senh., Iiydroeele.eslreit. da uretlira, tislulas" e cor-
SWfiiWS.! QP- llil syphllüi atmi;de "600" e- "914", (11 ás _) Ift'..trav, de S. S.lvador ou.

DR. JULIQ MONTEIRO. — Mel.do Hos.1. de S. Sebastião. Mol.internas, .pulmôu, coraoio, fígado,cíioinago a. rins, Mol. infecíitosássypluli:,-, ote.) Das 2 ás 4 Im. Res,rua, de, il.ituitina .5,
TRATAMUXU-O DA TüiTÊkIeuiiosE i»ur,M0VAit i*is.,olWllüSlOTIiOHAX AKT1W.CIAIj

(Piocesso «lo Forltiiiini)
DR. EDGARD ABRANTES — Cons.r. S; .Toso 11. 106 (2 ás 3). Tel

C. 5-537. Rcsiil.: r. Riii-ã.) de1-Uimciigo .11. 17. Tel. Sul 960.
JIOUÜSTIAS DAS* CIU.A\_ÃS
DR. MONCORVÕ"!. Director fim..«dor dp lpstituto de Avsi.tcncie

A ll.fiincia do Rio de Janeiro. Clie-fe. du Serviço de Creanças da Po-¦ lie.iuica. Espociulisia de doença!das creanças e pello. Cons.: motj. Dias 41, ás 13 hs. Res.: Mou-ra Brito 11, 58.DR. PEDRO- CUNHA - Da Fae.do Medic. o do. lust, do Assist.a Iuf. Cl. medica e das creanças.
Con..: (loiiçj.lvci Dias 411. Tel.
3061 C. das 3 ás 5. Res.: S. Sai-vadar 73, Cattete. Ti 1633, Sul.

ãioLÍ^'_IsT~nE~ÃmjiiT<)s,
DE OKEASÍOAS I. SVIMIILIS
DR. CARVALHO CARDOSO" — Do

Hosp. do. M.seriordia e du Inst,
do Assistência á Infância. Cons.:
Assembléa 98 (4 áa 6 hs.). Ros.:'Maniuoz de Abrame. 1Í9. Tel.
Sul 1761.

OLLVIOA CIKUIIGICA, VIAS
VWNA1UAS

DR.. A.. CQ8TALLAT - Do HoTplda Mi-scricordia. Com pratica doshosp, de Berlim c Paris. Cons,-.r. da Cíurioca 30, (das 3 ás 6 lis.)Resid.: rua dás Laranjeiras, -So
(tel. 3956, C.)

DR. CARLOS.WERNECK — Cirur-
glão da Sta. Casa. Cirurgia i|_
adultos c creanças; mol. das vius
urinarias e das senhoras. Cons.:
r, Ourives 5, das 3 ás 5 lis. lies.
r. Senador Octaviano 11. s_. Tel.
Ccnt, 1043.

BB. CARLOS NOVAES — Memb.
da Ass. Franceza de Urologia.
Trat. da blcnorr. aguda e cliror.i-
ea, estieit. e proslatitcs clirouiciii
pelas eorrcnlos ilicrinoicI^UVicas,
Com. r. Carioca so, dns 1- ás 1-.

DR. CAMILLO BICALHO — Cl-rurgião da Santa Casa. Ues.: C1.11-
de dc Bomfim 150 (tel. 1-72 Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 20, 3as.,Sos. e sabbados, ás .1 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Saude. Moléstias desenhoras, vias urinarias, hérnias,
liydrocelcs. tumores dos seios c dc
ventre. Rua Rodrigo Silva n, i.

DR. NELSON MARCOS CAVAL
ÇANTI — Dos IIo.p.i Miscricor-
dia e Beiief. Port. Cirurgia, mol;dus senhoras c vias urinarias. Cone.
30, Ourives, 3 ás $ lis. Res.;Passos Manoel 34. T. 3197, C,

Dr. F. G. Faulhaber~-
Cirurgia e mols, do nppa. urinnrio.
Çous.: Carioca 30 (3 ás 5 hs.)Res,: Riachuclo 166 (Tel. 5102Cent.).

PARTOS. MOI4.STIA8 DAS
8EMIOBAS E DAS CItEAX
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CASTRO — Consultório: R. Assembléa
74 (das 3.1,3 as 5 hs.). Res.: ruaRuy Barbosa n.' 458,

DRA. M. DE MACEBO, com lon
ga pratica, trata de todos as do.ençais, iiiifwüio-BD, hcmoii.lhagias,
euspctisões, cto. Clianiados, tcleph,
2.5?8,,,V.,.. ás. 5,»s.tciras, grátisoos pobres. Cons. rua do Theatro¦11. 10,, i" andar, das -• ás 5. Resid.rua Ibituruna 11, 107 (aufc. Camnu
Alegre).

CIRURGIA OBRAI/, M0I.ES
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URIN.UIUS

ii O Commercio em Portugal

GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAl. — LISBOA

MUSEU -\ACI0\AI_~
Estiitistlca dos visitantes nuultima semnui.

.Foi a seguinte a. estatística dosvisitantes do Museu Nacional, du-rante a semana finda: terça-feira
?¦''••_ 2p.í quarta-feira, 1, 331;'sexta-feira, 3, 1,6; sabbado, 4600; domingo. 5, 3.909. Total:5.303 pessoas.

MIMÍAS
Siiilíí

3 hs.) tel. 173S N. Res. rua N,íí. tte Copacabana ooo.
DR. RAMIRO MAGALHÃES -Da

bla. Casa de Misericórdia. Docn-ços do pulmão, do coração c dos¦.',"• Oons.. rua José dos Reis 39.As 11 hs, Res.: rua Engenho dcDentro n. 182.
DR. TAMBORIM GUIMARÃES -Doenças internas, especialmente dascreanças. Tel. 1553, Central. Uru-guoj ano. 11. 3.
ÕLIMCA 

" 
MEDIOaT MOLES.

TIAS DAS SENHORAS,
SITHILIS

DR. BONIFÁCIO BA COSTA .-
T-x-!ntcrno dos Hosp. da Miscri-eordia c S, Praiiei-co de IViiln.
Çona. o resid.': Avenida' Gomes
lírciM. 137. Tel.. C. 4393. Con-sultas das 3 as 6 da tarde.

DR. NABUCO DE GOUVÊA —
Professor di, Fae. de Medicina.
Chefe do serviço cirurgico do Hosp.
da Saude.. R. i° de Março, 10,
das 4 ás 6. Tel. 8t6 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS -
Formado e laureado pela Eaculd.-
de de Med.. do Paris, ox-iiiterun
(I03 Hosp. de Paris. Cons.: Av.Kio Branco 357, 2°, 3 ás 3, Tel.
940. Res. V. da Palria tr. 330.

BR. LEÃO DE AQUINO — D.iAcad. dc Mcd, do Hosp. da Gani-boa. Res.: Costa Rastos 45. T;256, C_ Cons.: Gen. Câmara 116,de 1 as. 3 (excepto nas 4.as fei-ros); e nos sabluiilos das 3 ás 5.
MOLÉSTIAS DAS SENHORA^

01»ERAÇõES, PARTOS

DR, ANNIBAL VARGES _ ÃÈÍ.das senhoras; pelle e trat. csiice.da syphilis: App. electr. na. molnervosas, do nariz, garganta o ou-vidos. Cons.: Ave Gomes Freire99, (lis 3 „, c i|S Tc] cDR. JULIO XAVIER _ Clinica me-dica e_ de moléstias de senhoras.Rçs.: R. 1'chx da Cunha'; .13. Tel.Villa 939. .onsultas: dc 2 ás 4 cdas.7 As '9 tis. da noite, na R.liarão de Mesi.mta 341.DR. RUBEM BRANCO — Cl me-dica cm geral, .partos, mols. dassenhoras ç syphilis. Cons.: Av.Mem de Sa 115, (das 2 ás 6 hs.)Jves.: r. Haddock Lobo 11. (,.

(Recommendado pela Sociedade
Propagadora dc Portugal)

Hotel de 1" classe inteira
mente renovado. I.uxo e con-
forto. Aquecimento geral.Banhos cm todos os andarei
e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pe-Ias familia brasileiras.
Ponsíio, tudo coniprehtai'

«lido ii l.GOO réis.

DOENÇAS MENTAES E
NERVOSAS

12
12

Um grande coi.flii.lo em
iS 0. Clara

Acerca desta local pedem-nos
declaremos que o coiifiicto foi ape-
nas entre os dois navaes e forças
dc policia, não tomando parte nelle¦'¦ 

| nenhuni popular.

„ n??.'.lmo d,°s prêmios do plano
íro3de l9.c!ISada Cm 7.nov^'
PRÊMIOS DE 20:000. A 1:000$
Í21Í0 vond. Capital SoVoÓo.SOOO
1UÍ, 2:OOOSiiOO __^2.:::::;:..:.:;:: ÍSffl ^"^^^[5-.

PRÊMIOS 1)12 200-OOn
SS813 0:1733 2135 IODO:. 48615'•-« *m ?10TO .381)1 «6110<>;M. S4031 33727 f_U98 21ll'->do60 dlSSO 523S3 !i2o36 Gi3

PRÊMIOS DE 100.000
?Í5S lB± 4J?»9 «58 2S86S•i-Jf,_ *«.S "-'63 2ls.lt go?.!
55138 3-S743 17S5G 31171 ?iOss
«39 17769 13S12 807.2 16093
05701 SSO. G3913 «002 '>:sq-

509.3 31d56 46023 .9057

2030(100
10.1.000

AVISOS
CO'RREIO — Esta repartição cx

wdir.i nula- pelos seguintes nanuc-
tel :

Hoje:
Itapací. p.".i Santos, Paranaguái

Itajahy, Imbuiba, e lüo Crai.ue doS.;', recebendo in:pre;=os ãté ás 4 ho.

EM ALAGOAS

I Pagamento no fiuiccioimlismo
publico. MacciS; 7 (A. A.) — O The-¦ souro do Estado pagou as Colhas

dc vencimentos dos funecionario»
das repartições dc Hygicnc e In-
-trticçãb Publiea.

Com a severa fiscalização exer-
cida no extremo norte do Estado,
as rendas subiram sensivelmente.

.2139 421-11
-.721 3.7.3...."

«131 rüiífSl»
oj/ill 35730

GUNTENAS
•'.2101 42200 ....
-'iõ701 3tó00. ..'.

Prof.
dos prineipaes hosp. europeus,t-or.s.: r. da As.cmblwi, nS, 1L13 ias 6 ias., .,_s. e ca3. -J{ 

y'1da Pátria 3:5. Tel Su' R-,DR. W. SCHíLeR - C0';i3f.4-is
4M. c 6as.v r. llospicio 83, (das4 a, 5) e Cosa rio Saude Dr. Fi-3.as, s.t.s c sabbados (d_s 2 ás 1)3as. 5as. e sabbados (das aás ii'Res.: IJainbiiia 40. Tel. 114. s.

DRA. ANTONIETTA MORPURGÕ'— Da Soe. de Jled. e Cirurgia,com pratica dos hosp. da Europa.Res. e cons. It. São José 40,Consultas as 2.as, 4,as. e C.as, de
.1 «i 3_ Ha. Tel. 3i8 C.BR CASTRO PEIXOTO -~ Chefedo serviço de parlos da Polyclhii-ca de Creanças dá Sanla Casa.Tel. V. 2360. R«s.: Hadd. Lobo463; Cons.: rua" Uruguayana, 25,
_nas 2 ns 4 hora*.
BR. CAMACHO CRESPO — Partos e moléstias', de senhoras. Riu

Ççnde 
de Boinfim 577. Tel. '171, .

D& CÒRRfiA DA VEIGA — Assist.da Maternidade do R. de Janeirae da Ass, Aux. Mi da Est. de F.C. do Brasil. Cons.: Hospício 8j(as 4 hs.) Res,: Ki Monte Ale.
r,£1'e.í-;-! — Sa,It'i ThcroM.DR. DAÇIANO GOULART _ D.IPolyclinic. de Creanças, Cons.: r.Uruguayana 23, d.is 4 ,ís 6 li*. T.3762, C. lies. Rua Hadd. Lob-j
_i'o; T. 1140, Villa.
BR. DANIEL DE ALMEIDA -Cura radical dns hérnias. Con«ul.tono: rua do Hospício 11. 68. Be-sidencia: rua Palmeiras 59 (Bola-fogo).
DR. HERCULANO PINHEIRO-lartos, moléstias da«1 senhoras ecreanças. Consultas dns 16 á« 11lioras. Uriisnói-aiia: 103. Res.: rui
nÁ0 ,ií.'.fs rS4; (M-idiireira).DR. HELENO BltANDAO — Tons-,rua da Assembléa, .8; ás terçairimnt.is c sabbados, das 13 ãs 1,horas. Res.: Boulevard _S de Sc'. tcmuro 338-(Villa Isabel). Tel.viila 1.073.
DR. LINCOLN DE ARAÚJO -,

Va -íP"1: úa Mi;d: c do Hosp.da Misericórdia. Cons.: rui Gal.(¦amara 116, (2 -ás 4). Tel, N.
7Í.",' i?.f?'-! Haddock Lobo 416._(lel. Villa 326). ¦

DR. LUIZ DE MARCOS - Cou» •
Urug.loyann; ios.' Dns 2 ás 4. P.c-,S. Francisco Xavier 11 ¦

DR. LAPAYETTE. VIEIRA - Med.da Matcrnid. Dipl. pelo Matérlma. larnier, e com longa praticanos Hosp. dc Pari.. Cons.: lies-
1'icio 83; aas., 4,15. e 6as. feiras(3 as 4). Tel. 3770. .V. Rei.: It.Barroso 34 _ Copacabana.DR. MASSON DA FONSECA -
JJocenlc da Fac. de Med. e medi-co adj. do Hosp. da Misericórdia.Cons. rui Uruguayana 37, das 1as, 5. Tel. 1043, C. Res.: Lara:-.-jeiras 334. Tel. 5838, C*DR. MIGUEL FÉI.OSA _ Daserviço de gynccologia dn S. Ca-sjde Misericórdia. Cons.: Urugaaya.na 33, das 3 ás 5. Res.: Gal.P,.ll,. r. c.,~i*íií Ti IM -15' uas 3 ás 5. Res.: Gal. Cai.clle o syphilis — Cui-as pelo _ra;!r''' 328, sob. Tel. 3067. .••."eneLailmin" c 014—Estoniit-

go, pulmões c doenças aer-rosas.
DR. ED. MAGALHÃES _ Mol.'dlpelle e mucosas, ulccras eancefo.sas, tumores fibrpsos; arlhriíismo,sjpn.iis c raorphca; ncurastlicniá.doenças do peito e dyspeps-n: 7

40.000 _^_______^ f__^_ ÍJ^ i-l Im.
2PS0ÔOI MOLESTIAS~DO ESXOMAGOi
81000
GiOÚÜ... •' WJUUU

em 40 iCm 4si'00 """"uos
Todos os nnmerns terminadn«iei.ii.tOm ?s exceptuaiid™osterminados em 40.
O fiscal do governo, Manoel Cos-tiie rttllo,
O-.fJifeÇíor-assistcntc, dr. Auto-mo piyntho dos Santos Pires, vice-presidente.
O . dircctor-presidente, Albertoàaiaiva nn Fonseca.

.0 cscriião, Firmino dt Canina-

FÍGADO, IXTI.ST1XÓS E
NERVOSAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS URINARIAS
DR. OCTAVIO DE" ANDRADE •

(ura l.emoirii. üleriua.,¦• còrrirtien.tr.s, suspeiir.ão, etc, tem operação.Nos cisos indicados, evita a gr;:-vid«- Cons.: R, j dc Setcmbrc186, das o as 11 e da 1 ás .!. Tel,1.501.

DR .CUNHA ÇRUÍ _" (Jura 
"o~h7-

W.o da embriaguez, por Btiegestãoe com os medicamentos "Sílvinia"

..¦ílf.W1 '?' ''^™
3i. 3 J- _. Tel. Ccr.tr.il 5695.

^i?^ 1)0; estômago:
1XTBSTJNOS, FIGADO ÚNERVOSAS — EXAMES

__PELOS RAIOS X
"ÇpKENATO DE sÕvziTtÕ.

_,*¦?. .— Esp. Docente .-.a F. deMedicina ; r. S. .--' -
yj 4 hs. (menos ;Oriitia _,os pobres.

»e, 30, das 2
quartas-feiras)

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR. MAUR1TY SANTOS - L.docente da Faculdade. Kes.: ruaRiachuelo n. 247 (tel. C, 048).Cons.: rua Carioca n. 47 fdis'4cm dciutc). Tel. Cent. 3.217.
1'ARTOS, MOLÉSTIAS DE

SENHORAS—TUMORES
NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTLH.LA -Doce.-.tc nvre di Fae. de Med.tons. R. Afíembléa, .8, terças,quintas c sabbados, ás 4 fibras datarde Rcs; R< y _ „
(Botafogo).,



r<yz ¦-:77t--7 ^~rrr y-; r; .--¦
¦"H ¦¦'•' ''.'r'-':'U-'' .'¦ :7:¦ ''jé:?i-T*:''-

íí^tôif .tj H iíf ,^4V*W(M:<3 wt; .'líllfe
'*¦'¦'- V\ !¦ .'..'.' v"- - . '¦ í-_ .T*ÍT»i"" , •« '__•.. .4. -._-.'-'_, _. ; ..* -¦".*¦...

JRrP^fW ,.ij;,.?,«*¦ ;,.r,»^»,.'?7^Trrw'^Tir ;¦;,•«•?'•*?¦' yysvwjry? WT:r'r"-r''^í»'™""Tir'» "'ríTí?"''?'?^,;,- ¦¦ ¦;

feaaBHBaaai SqWainHHi "',") J-."'ÍVr-/.*-V^ 'Í-W- » -=í»f.

PRA. .EPH1GENIA VEIGA — Mo-
lestia» de senhoras e parlo», Cons.:
Assritililéa iâ.. Uc*. rua ias La-

PR. QfUSI-loa SARROS —. Cons.:
Tua Priuioiro dè Março iU, da t
ás ,T heras. Ue»dcn*ía: praia de
Sotafbjtu 194.

PR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.r Awembté», 2», aas., 4as. e
Cas., da* 2 às 4 horas. Tel. C,
1000;.. "* " "" * " ' *Krq». Raia de Bbtafogo 100II $&£ -~ Laboratório,- de jireductoa

..__ I___. T climueo» e pliarm- " '

MOLIiSHAS DA» SKNH01ÍA3
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE -- Aksiiti da Mit. da Santa
Casa. Ciam pratica dó* Hosp. da
Europa', C0119. r. Carioca Co, 3
ás s lis. TeL 2727, C. Res.: Al-
zira Brandão, o, 9, Tet. 2836,, V.

MOLÉSTIAS DA PELLE
B .SYPHILIS

PR. AtfaBDO PORTO - Com
pratica dos Hòsp. (ta Eur., memb.
<Ja A, dc Med. Subs. no scrv. de
jnols. ds jwtlo, de Polyot'., etc. C
•Rodrigo Silva. 5 (tel.. 2271, C. R.
Ãv. AlIo«ii<"a_ j/3, T. 5. r.nj.

PR. F. TERRA — Trof.- da Fíicul-
dade do Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros. R. Assembléa
11. 30, dns 2 ás 4>1tor.is.

PR. SILVA ARAÚJO PILHO —
Assistente da Fuciildídc de Medi-
cina. Rua 7 de Setembro 38, ás
3 hs. Tel. C. 5510. Res.: Mar-
quez de Ahrantes 67,

I'ROF. Bft BR. RABBLLO _ Dc
volta da1 Europa, reabriu o con-
sultoi-io. Trata selo radimn os tu-
mores c outras- dbenças da pelle;cons.: rua Ja Assembléa ti. 85.

MOLÉSTIAS DE-OLHOS

PRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
SE AMB-MBE — Onisuliario:
largo da Carioca, 8 (das 12 ás 4),todos 93 dias.

PR. PAULA FONSECA - Consulto-
rio, r. Sete de Setembro 141 (das 2
Ú3 5 lis. diariamente).

OCULISTAS *""

DR. AMELIO TAVARES . (.«.lista•Livre Jucente e Assistente da Fa-
iruldade.; Cons, tua dos Ourives 5, -
PU. MARIO GÓES • Assistente da

facilidade. Consultório: r. 7 dc Se-
lembro 11, 38, das .. ás 5 hs. Tel.
C. "rsio. Kesid: Barão Flamengo
32. J'c-1. S. 1440,

ÜlOK.WAS DOS OLHOS, QV-
VIDOS, NAB1Z e «A1K.AXTA
PR IIILARIÕ DE '3ÒUVÍÈA —!>_!

Universidades <|c Paris e Ucddcl-berg. Prof. da Fac. do Rio de
Janeiro. Qapr. AsaguibUja zS Masi
2 ás 4 liotasl, ò» aw., tm. c Cas.
feiras. IM. 1957. C. Res.: Traia
Vlamáugo lua., (TcL sai, C.)

PR. R. OISVTO DB EANSQN —
Ccr.suIUiriivi Ií. Assembléa -O, das
2 ái s- horas, ds teiças, qnintas c
«abb.iilos. Tch C, 1957. Ite-s.: r.
3'en.i.a da Silva 40 (laranjeiras).
Tel. C. 3270.^DOENÇAS 

DÀTíAna*NXÃ7
KAI1.X, OUVIDOS IS UOCA

PR. KURICO DE LEMOS', .prerfes-
sor liv. ila Faculdade de Mediei-
_ia úo Rio, cora so auiios dc prati-
ca. Curo garantida c fítjida do
Ozcnii (íetidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Assciublé»
(ij, sobrado dns i-- íis S da tarife,

MOHISTÍaS DA GAI{fíT\xí%
AAKIZ E OUVIDOS

PR. AVELINO DE OLIVEIRA,
coin pratioi dós Hosp. de Herüin
Vicmiai, Cons.: r. Uruguaynna ríi.
<bis .1 us- 6>. T; 40, 'C,i Res.: Santa

PR. .'cAÇTRiOTOl »IN«ErRO- —
lís-A-i-islunt» db «liuica do Brof.
lirbiwiicliilctív iis Vienna, Rua.
Sele de Setembro, $2, das t. ás 4

PRS.'' PECKOiT' E PUCKOtT M-
LHO —.. Bsiwíbtidlas.- amidos, na-
Ca, Süsganti» xias, urUmrias. e ojc-
rações, Cooí. rua Stíte- «do Setnm-
liro 6.1, i" anitu',. de. < ús 5, Bus.,
r. Felix da Cuiílta 29.

JllOMI.sriAS DA GABfíiXSTA,
IVAltlS. R OUVIDOS—CUTRA
DA (JAU.TFi-5

PR. nUGUSTO LINHAl^ES. ~
Chefe ife clíriita, na Voliclitnca. Ex-
nsslstéiitc d'o's Pro(s. Killian, Kulz-
liiauri c Uritbl. Cura da' içaçuoz
(proe.. Gutíniaon, dc Berlim); tu»
Uruguayana 8, üs 3 hs.

JlOfilOSTIAS DA GAIMUim,
NA1UZ. 13 0UV1DO8, flltON-
CO-IISOPHAGOSCOPU^_—.,, — . ,,..,>,

BR. FRAKCfSCO CASTltHO
MARCONDES -4-Assist.'JjV. de
üMcd, Jit-assiJt. lio 1'rol. BrJi-Her
(lin .Im) • da Fioí. Killi*n Ultr-limK lltílRuarMan» M,. 1 is 'j jj,:.•i'. 3702 C. Bcs-i Kus4cl ío. CF,.ir.." c.) .:,...

Dr. Castello Branco -*-
KUA PAi ASSKMCLÉA Ni 3*
JMOtKSiVlAS DA DOÇCA K

K SHUS A.WIB.VOS
—'imi

AUBBRTÍE — Cinirfiiao-daítifta _r
Kspei'iíll»ta — liu.1 j* dc Nana»»'
bru 4.1. Jcteplu tSjK ~'S. Faul'9..

PR. X. TELLES — Especialista «an-
niolttStina la linca, <_'oiv3.; jr.s 7-íis 1.1 ís. lt. Lucidio I-aso >3 —
JIey«r.

»¦
A.VlHfSES, fililMOAS 41

MICROSÇOPIA
PR. ALFREDO A »È ÁNdJRAÕ.5— ttroí, dá ¦csp.cialld, na'I'»c', de

ÍMed.. do InSt. 1'asfcur de Faris.'J'r.i^;il!iM .pjtra- lli..|inost'ico nwl.,
nnalyscs chiinicas, exan.es micros-
coilicni. etc. UriiKilnyana u. r.

PU. HEURIQUE AHAGAO e AR.TH.L'1{ MQfcES _ JtalVMalwioi
111,1 do Rosário 131, próximo únvcniila Hio Branco. Tul. .| 1S0.'IVI. «te rcçfd, ioíj, B. -c S 196.
J..\. *íe urina, ««carro, fezes. Reac,
dc W;i?scrmai|n,. etc.

PR. SILVA ARAÚJO afPAUlOI —
Sj-plnlis; gi,| — _*!(, ilft. iníe-
vtnutts; vacc. dt Wriglii. Au. dc
urinas; sríqgun (t}'i>!io, malaiin, sy-
phlKs), cscarwiSj etr. i" do 'Mar'
<.'0i ii, 9 ir» ir e Je 1 ás 5. T'.
5Ò".I. N.

AN__áJV8EãTDÍTlÜ>A9 
"~

A. AFSAíKIO. PEIXOTO. MARIO
BELlEIt; e BI-AKE SANT'AN-
NA — Ana1y.se completa, njj. (.-.-«oralarlo Cliiinic.i (Jc analjic»; ma
Sete Hy Setembro ti. r.j, Tel.iSíh:. Central.

r TI1ATAAllüKTO >PA CUXIS
PHIIOOSRMA de Sauniel de lia-<rc_D Suares faj dcsai«,ai;cci'r cam-

liletamcnte os cravos, espinhas;unnuc.3 c sardas. Creme, _•$. LoçJo
_¦.,.'.),).

Serviços médicos, jthiirnwceii-íieos, «li-ntâilos o visitas atlouiiciliu
CENTRO MEDICO - Vn clinico^nllopatlia; e hoinoepathas Hr re-üpciulidulado muni. alcnsalidade,^ívüo. Dircctores ilrs. llraulc l'iu-tu ,: Ernesto 1'ossas. lt. Frei Ca-luva iu tòi.

yCTKitiy.Auios
.VETERINÁRIO ANDRADE, 

""râm

assist. 11a Secção Vetor. ,\[. Agri.cuit, Líp. mols. dor. cáeí. Diagn,«nicrpc. luimanisaijOes. l_x»mes dosaiijíiie, urina fora.: sua da l_s-eagrem 10. Clwinados Tci. a.C.i, s
(Botaiógo).

OIITUOPUDIA

MME. HELENA DIAS PARODI -
Parttira fornada pelas "Fac. ele
Miílitina de llucnos, Aires e Jtiode Janeiro, Res. 9 com,,: rua.
Marrifiez dü Olinda n. 35, BoU-
fogo.

F£__ÍMACÍAS c DROGA IUÀS
PHARMXeiÁ E DROGARIA F7"

.  Fi 6AIA. Com.
.pletoi sortimento da drogas. Se-cção de botnoeopathia. R. SenadorEuzebio 2)S. Tel. 11S6 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN
?0S ~, Conde Bomfim 436). Drs.
-.0Síi.,Ritar"0'' ™s » á* it. Allnei-tia Pires, ile ii) _. Ars«no qui-nol, para os fracos. Cyano, Gonol

«.?. J"_Çn.°'l-,1:>nat0' para Ronorrlica.PHAMIACIA CAPELLETI üi Ku-nuytá 140. T. 1048, S. Compl.sort. de drogas e produetos pliarra.
Çon9. Dns.: Emygdio Cabral (9a» 10) c Santos, Cunha (uo is u).fcratis ooa pobres-.PHARMACIA CRESPO — Cond?
Buinfim 250 Ti 2479, V. Cons.:dr; Camacho Crespo, 9 ás li; dr.
1*. de Souza, 8 ás o ds m. 04
ás í; dr. I.inncu Silva, das 7 ás
8 n..; rfr. S.. I*. Linin. a ás 3.PHARMACIA ALtlANÇA — DeIsaiaa P, Alves, Laranjeiras 131.
Tel. C. 5141. Cons.: drs. Sou-
a_ Carvalho (9 ás 10) j C. Sara-
paio Corrêa (10 ás 11); Raul Pa-checo (13 ás 13); A. da Cunha eMello C13 ri.. i+.) Dei), do NER-
VILOL. Tara pliospliatina, ueu-
rasthenia.

PHARMACIA WRANJSIRAS _
Jel. 5754, Laranjeiras 458. Cons.
Dra. Leopoldo do Prado (g á«10)1, Souza Carvalho (10 ás, u),.
íubrica c dcp.. do "1'autoíoriiii'o1",
para toss-çsy rcswiados, "Coquctu-
eliem.

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(Mi Cantíeli) -^ U- Had.. Lub.n

«04. Tf. V.. 1387%, í_l>. Ao, Carim-
vieirato dc llorges, do lílUir daCitro-viciiwMf e Dcparsan. Cons.r
dos drs.. A. Aiucs e M. Autran,
Olhoit Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tabeleeida em- rUSo. H. Oittc-te 9.
Tel. 4.06S.. C. Cons,: U™. AI. Na-
varra (9 A* io)j R. Freire (11 ás
ta); BcBilita (1 b.l;: L. _loiand
(3 is 3^.. Garantida inanipulaçãu
do receintarto mH*cn

: MANTEIGA VIRGEM - Pastcuri-
zada, kilo, 4$ Ctcclanic). Na Lei-
teria Palniyra. Ouvidor tio.

LEITBRIA CARIOCA - Casa es-
l>coÍal cm' leito, manteÍKaf creme c
coalhada. Entrcja-sc a domicilio.
Tel. O.46, C.t rua Carioca -39.
tioiiíalvcs Silva & C.

HOMOEOJMTIIIA

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
— Dé Araújo Nobreira c C.

Completo «orlinR-nto du dragas1 ho-
mocopatlt. recebida»: direct, Esp.
pliarra. "Niinplica Virilis", para a
ciira da i.nuoteiieiâ;, V. Piitriii jo.

PHARMACI-A HOMOEOPATHICA.—S; F.co tle Assis, de Aleino Bar*
roso & C."i r. S. Ifrauciscu Xa-
vier 401, Primas purj regulariza e
coiiiliate- a prisil'» di> ventre, tubo
2$íjoo^ dr. Américo Tavares; cons.:
graus, diariamente, 8 ás 9.

KSPEOMT-WAims riIAB-
IHACECT-CAS

DEKMOPHn,,.u - Ijc S. dc Ma-
ccifc» Soares-, efii.vz náj/ ifr.iras,
ocàaniTO annihiiciis» JUNIPKRUS
PAULISTANÜS. — cnipr. ha pau-
nos na impotência viril. Vúlro, 5$:Ftrlo Correio 0$. 1'harra. Macedo
Sdore», r. Senailor Eitrebiií. ,23.

EUPLINA — Formula do Orlando
KqngcU Na toilette das' scnluuaí
não tan rival., lísa-se 110 lwn.lic>:
como (lenírificio; nas fori_|._'9 c
mol. ila pcUej etn aargarejo e era
iithalácGb-.;

GUARANESIA — Mola. do esto-
mago, intestinos e cordçHo; "tina-
rnucsia", Um cálice ao deitar, ao
kvni:lar,._ ás ra/eieões, evita mui-
tos aoffrimentos. NflS ijlurnvtcias e
(l.-ctgairias. Dcp; Campos lícitos e

CX Urustmiyana 35.
SYPHItrs — Cuia definitiva, «cria,

sei» ünjecçüo, pelo Signiarsol, des-
tínadu *. rcvolucioíiar a lli^ratiiíur
li«r.}. Cada- cai.13 1)0 íomcriiiiidiH.
Iivionincties: E. C. Vafttelct'; si,
Uua iu de Mai\o.

DEíÜIFKCiAXTES
c INSECKICIIUS

MO»TE DA FORMIGA. SADVA
ÇÒM O FULMINANTE N^CIO-
NAL, de pmilicação rápida c «mi-
to barata. Miiitissjino. atleil.idos
dei. íuzemieir&s.,, s «In Lccmoldin.v
Hiiiíwây CB. í.ímited; rua QniUn-
dai uo, 3".amlír. K|n, Suijedadc
Ailotivina 1/u I11.4 mn tr Nacinnql..

RÒIJElWO ROCHFORT — T. 43*3
N„ AnUÍMptkoí, «losínfciitanfcá e
ii.ieclicidüs pa*x. pntittnK, e í.:ado,¦ enj geral! K. do Mercado .jyi. Cai*
xai 1911, Kio de Jianiriio.

IRtlIEXl. AMSIfiXIAB M
SAUDS M/ÜCAU — Aos dwntcs ,h,

«s.omnMi, si é pcrtniltHlb, usar
Como ingrediente nos seus alímcn-
tu,, pela s'.u pureza e especial

, cunfcc^Sç, o "Sal de Xfacáu'', da1 Cqinp.. Coiiimeririo e Niwidtía.iio;
CHA' DE CACAO — Tônico mini-

iivo, aliiiMiito ideal dns •iciii.-ioíijãí,
líOdisirneo; diureiico. Vendi »as
pliaojiacir.s, anna-reii.l . e. cinfeitãí
rias; Ter. 1GG5, íV. ¦ Ciifüa ciS,' ltio.

CAHAMELL03 DE SIJCCO DE
UVA — To.iík-os e diyó-.llvos, Ap-
pfoff. ít-Ia Dlit., S-. 1'liblicà e yri-*|legiaiÍ03, nJ.o leme uual.-se chi-
Wiea. Unicii dep. casa- Sacelirtti;
Av. Salvador du Sá stf. Te!. 3961„
Ccnt. . Encontra-se aaa capai dc i"
ctalcni.

UVPARIAS

LIVRARIA ALVES, livras ij-licgiass
t acadêmicos. Rua do Uiividòr n.
fldü.. Itío 'úo J4i!eiiü -«•¦ S, Paulo,
li. S- gontri, «.I...

KSC01,AS, CtRSOS
X- ÜV.VXASIOS

£?qÒLÃ~ Dtt~HÜMÃÍN IBADES" 
"—

Kl*. Rio liriinctj r.ji, 2". Dirtctor
Al|>tten Ptiitella 1-', Alrvs; ' ssci-.,
Fiau,ci30ji Millíclros _; Cyxiíii« dççen*
lei dc ia ordêjn. Wliis., 2.e$, íí?,
Sí(?. .15? e inSüoo.

EsdQLA SUPERIOR DE COM-
MEBCIO — Otgüo, ío íiieluo. tt-
cJnico-.proíistimia! da A,s. dos
lí|n|ir. 110 Coinincri-io. Hua Ciou-
Sijlves Dias 40. Curso; de guaç-
|ll-lÍ*ros. o Je.' coatabilistris,

CURSO DE MATHEMATICA —
lJjirett. coplhlo dr. HV*4a li*rrü-
ir). ^rcixiram-sO' alumuúti par;, os
eiames das KscoUw MòviteiV; N*
vil. Jlililar, Poljtcpjinica" e C,y-
«inasio. Av. Passais 116» 1". In-
firnin.Jci das 18 ;is' ci Horas.'SYMNASIO TIJUCA — K. Condi;
de Ilõmfiui 6jS;. Tci',. Vt|!a 937.
Intcrnalu, scim-nitcninto. tíctema.
tl(. GurSO dl! Vr<IWf;lll.«Í03. Al.liln
t-íAlicíiB de- líimij-is' vw»y.

INSTITUTO NORMAL — U. Ca-•riu de l.riiá Su. l)ircc(_|9 do prof;
djemeterio do» .Santos, KneeiTanv
sç <i 30 do correute, aa anias. do
it üuiio tlc.t çuraü' normal. Comeu
t;iai a fuuedoiuir a 3 dc novcinbro,
;it> nu liai de curso de itdiiiissílo ao•i» atino, -da E. Normal. Jla ajHj-
itttíá Tinte- lôgiatci vigos-

IHNTIKAKIAS
TINTURARIA RIO BRANCO —

Av.. Mcur de Si 59.. Attcnde im-
iincá-Jilamente aos ciruniirlos pelo
tfl. Central, <90-t. VW- U-uícàt rou-
\V.c entrega .nas reftiA,nci:ií', de-
poii de p:ij.« o l.rnl.alTin.

TINTURARIA POPULAR - K. II.
Airci rrji (:intJi;,'l lio Jiospi.io).
Lvfii c tinge ehihucamcntc eom
perfei^lo, SeeçSo esiiecial para co::*
cortar roupa de homem, tooutudò*
ns cia niiiíla. Énterga e recebe a
domicilio. T. io;.';, N.

CASA 0RTIIO.PEDICA -- Av. Go.ini« Freire ir- 'IVI. i.S.-r; C. C'ou-1
fiJtroe.n-.fC rerii,^ c Últimos artiti- :
cihcs, fundas e instroniciitoi tle ci-
nu;-'.;! e app. ort.iopettica.. para I
<iu?l*iuer deformidade do corpo,

cim r.ci[ôi5s DiõxxiüiíÃs" j
Í.M1LÍ0-DEZONÍÍE — ãJírnrgiãã-

dentista. Diplomado, coin lon-.:-. !
pratici. Preços c condições de aa'
eanitiilo ao alcance de todos. Cons. -
vlcctra-dcntario. Alto da Confcitâ-ri.i Japão. Bst| ,|0 Mover. j

PR. M1UAND0LIN0 M, DE. MI-KANDA — Especialista c-.n extrn,CÇ. i sem rt..'>r e tratamento dc iia-«irias. Das S ás 17 horas, uns dias!HUrs. Gonçalves Dias 23, sob., lei. I
s.ufio, Central-,

VR. LUIZ FERREIRA DA COSTA-— WipVuntado pela "Kscola Livre
i.o Odontologia do Uio de Janei-ro, com io aniwa tíe pn-ik':1.. Coua,T- üru(!iiayana n. 31 (tel; C.--.79) .

PK. RAUL DE BARROS HENRI-
QUíS — Cirg. Dentista. Diploran- 1
Ao pela Fac. uc Med* e Uljar^dti'«!' dc Janeiro, com longa pratica. [1'reco-i ao alcance de todo^. Cons.: |r. General PoJydçta 4. sob. D.-.s 8

^¦as ir hs., 1H7R iüb.» utei-s.
PENTES ABALADOS _- IVorrlicfl |ftjvci lar-¦. — u ctmiçião uerttiata i

Hugo Silva, applica a vacclna í»-u- iio-_'.!ia de Vfnjílit. Curo raiüe?,! e I

i.KlLOErKOS^
ALBERTO IGLESrAS. — f.éilóéiro

j.uUÜC'' — Jüscriptorio: rua Hbg-
j.liio 7A. Tci, Norte iz»i. Restd.i
rua Haddbclt Lobo --Co. (Tel. Vil-
Ia i;i;i,

MIGUEL BARBOSA — Casa. um-
iltida ein i5y.j: nu do Uosariò n.
njS (amigo uC A). l'L'i. X. 1033.

JtODtSIAS

AU.J CQSTU"ME.:TAILLEUR\ -" 
~7iõÃ

da Cariucá 6, i° anditr. 'l'c': C.
.li-cr. EytahelccimeuKt <:e prirUci*.
ra ordem. Especialidade um eo*ltt*
mes dc SEDA. Caetano <í:nit:ni.

jotas, i{i:r,o(;ios o «nn:-
CXOS DU MXIli

MANOELíiTEIXEIRA — Jòalbcriã
c rclojoarla. <'jii'-,ira yuro, prata.
v pedras fina:.. Ofr. dé .otuivcí c
retojòeira. Concertos g:irantÍrfo3 de
joius e relógio,.. Uoírigo Siiv.i 40,
perto d", r. 7 úe Stiembro.

IflWl^aU! ¦.,TUv-,,t.V.;.t.'. . ,.'.<.- .,....¦. ,„ ,. .,1»-^;=....-.; --.rf^l^ít^-VWSWWI^SiaiWBMV^r ,- ,^_, .. ,„_. .. vT ' J. .'¦ __.'

RESTAURANT ÁSIA de Raul. As-
sto, — Fornece pensão a domicilio
cpm asseio e promptidão, Almoço
om jaiitar i$soo, com vinho -$700;
nia Visconde U. Branco n. 9:

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Vloriano 193. T. 183*. C. Esü
1'eiisüo. continua o, offerecer aos

. srs. viajante*: e cxnias. familias
comoMxlos confortáveis cm «ondi-
wCCs hygienicas.

PENSÃO ALPHA — R. Cattete
iSd. Tel. Ccnt. 45S5. Esplendidos,
«posentos paro familias; e. cavnlhti
ros, Optima cozinlia familiar. Ba*
irfceiíu» de iuvnersão, lí-.nvciro e
ngua quente, Croximo aos banhos
de mar.

MAJESTIC PENSÃO — V. Boia-
fogo, 384. Tdl. Mt, S. Filial—L»-
raujeiras 318: Tel. 5436, C. Opti-
mas accommottaçõe» para; famílias e
cavalheiros dc tratamento.

PENSÃO RIO BRANCO — (Falácc-
tc. Fialho). Exclusivamente -para
familias c cavalheiros de distin-

ceno. Tel. 373=1 roa Fialho co—
(Gloria — Cattetc).

LBI1ERIAS

OS MELHORES CAFÉS
CAFÉ' GLOBO — Chocolate Hhc-

ring. Donbons finos. Ul» 7 de
Scbcmbro .103. Fabrica: rua 13 dc
Miioi if, Tci, Central., 148.

CAFÉ' IDSAL — Sempre puro. A'
venda nus casas de primeira or-
dciii. Deposito á rua da Saude,
t4a a 150. Tel. Nbrtc 70^.

IMPOUTADORES

J. FERREIRA & C. — Praça Tira-
dentes 27. Tel. C. 658. Molha-
doi finos c únicos importadores do
íi creditado vinho "Kio Dão".

AUltADELHOS EtECTRICOS
DETSCTOR de «rrombunimitos. c as-

salto». Ainiüreilit»- automático* ip-
provado pelo Club dc Engeiiliaria.
Vcintem-sp cm, pequenas. pre....icõus,
ner edificio di» Jornal do Com-
mcicio", 1" andar; sala 14-. Das ia
áa 4 hs. Volbhau & 1'abna.

I.OTKIUAS
AO THIUMPHO DA AVENIDA -

Bilhelcs dc loteria. Estampilhas de
todbs oa valores. Cartões postaea.
Aveuida Central 49 (porta larga).
Tel. »5oo. Ar.tlmr A. Mendes.

CENTRO TURFISTA —. Ouvidor
iSjjj; Apostas solire corridas e bi
Wèiiij de loterias. Vilial ca«s
(Ilunlcclcr: Ouvidor 130. 1'arames
Scnna & Cbinp,

O LOPES1 í qiicrn dá fortuna rápida,
nas loterias e olierceg maioros van-
lagens ao. publico; tt'. Ouvidor, n.
Jji. R. Quitaiidã 79 e- 13 dc No-
VL-mbro 50 (S, 1'aulo.k

GRUTA DB 5; JOÃO r- A casa
qn* ^lata vantagens, oífçrccc a seus,
fieguezcs, sita á Estrada Real de
Santa Cruz 31=0. Filiitcj: Gruta
do. Engenho Novo, 2, a Inferno,
rua Mnuoel Vieloriuc, 80 (E, D.n-
trq), líc João 1'alur.
"^MOVEIS 

DE AME

KE-STAURAIT SE o fi,zeni,sc mo-
veis de qpali|iter cstjloi rua Are.ll
IV 49, J. Pinto.

3I0VK1S E TAPEÇARIAS

ALBERTO ft TEIXEIRA ex-iiitere..
sarias da CASA DOUX. Armado.
rei « oituíadoni... Moveis de (nn-
ttiiia,. Tal. Cent. 5O.12; rua do
Ciittcte. 24(1.

Ip. MONTEIRO d C.» — Armado-
rei e Estofadorca. Tel. njgS, Cent.
lt. da. Quitanda, :g c 31.

CAMA D1ÍXEF1CEME DOS
EMPREGADOItl DA CASA
AIiMElüA IMARQUES
*c.
üe otdcm «lo «r. nresidcntt,

convido as srs, associados a as-
sistirem á missa que, por alma
doa, sócios, fallccidos, scri rezada,
na sexta-£ei'ra, 10 do corrente, ás
7 lioras, na egreja do Parto.

Secrtítai&t,. a kÍc novembro de
1916. — O secretario, -4. Assis
Pereira. 1 J 1433

DESEXOANOv ESTADO DO
RIO

Venho, perante a publico, tra-
zer a origem, do pedido de minha
admissüo, ou meios de aiiriiqiiiiáf.
me, ségtiiido diz o povo, elle, está
tjini<)itilando, £ jii..tam'enOe, ao
diroctorio politico hoje em Va-
lençm, e muito mais ao sr. vice¦presidente da Câmara, conforme
o. sr. U. Braga tomou a defesa
por mim, cm um artigo de 23 di;
passado. Porém o Galgo tem ra-
zões,, para descjar-ine isto, é a
pagoi do- bem q.ue lhe prestei, em ty
de ttrzeinbro de 191.., quando; cs-
sa droga, saltava pelo muro. Da-
hi mostrou-se meu amigo, alé co-
meçar os trabalhos da Câmara,
para elle fiscal da Kstado, não
pode de modo algum ser como diz,
chefe, do districto c empreiteiro,
da Câmara. Não sei coino- st-
confia tanto, elle usa dé tunica
negra, quando vae a Valença, pa-ra illudir ao directorio, e a boa
fé do sr. vice-presidente da Ca-
mara. Sc eu compactiuisse com
as roubalheiras ,eitas por elle, st.
ria bom empregado, c ainiu-o. Por
tanto, digo, em juizo c fora delle,
* tenho elementos para iiiinha de-
fesa. E vós o rato, clefenda^sc.

1 — 11 — 01G — Mario /'o/>
corpo Coelho liarbosa. J 576

CEKCTiE KEDERÍIí
A directoria convida aos srs.

associados a «et reuni rei» em as-
sembléa geral extraordinária, paratratar de assumptos sociaes ur-
gentes, na quinta-feira,. 9 do cor-
rente, ás 19 horas,

Rio dc Jiuiciro, 1 dc novembro-
de 1.916,

ASSOCIAÇÃO PHOTECIOUA
DOS EMPREGADOS NO

COMMERCIO
De ordem do sr. presidente con-

vido-a todos os srs. Associados
quites a rcun:rem-se em assembléa
geral extraordinária (2a convoca-
çãu), 110 dia 8 do corrente, ás S
horas da noitrci na- sede social' .1
rua Carioca 11. 31, sob., para tra.
far-se <la leitura, discussão e vota-
ção doi nrojecto 4a. — Reforma dos
£statu(os.

Riu tle Janeiro, 5 <le novembro (lc
1916.. — O secretario, J. C. de OU-
veira.. j

MOFEIS A PRESTAIS

CAEjA VEI5A — Vraiucisco Ve(g»7»
Ç..— ¦liroiide Eibrita de- Moveis,
C_iidi<ôea valilnjouas. lfrcçúm d»
l^brica. Attendb ii chamados a
dãmicilio'; tu» Süiiador lir.zebioi n.
242. Avenida do Mangue, lei.—

ÍR-FéoSDE FABRICA, e o pres-
lacoea. Venham opreciar nossas
eqiidiçõcs de vendas, sorteios se-
«ntinaca, Reíon»iam-fie tolcU/icà; a
t, S. Euzebio 33,. V. Itauna 38.

MOV1IIS E COtCUOABU
CÒÍCHOÂKIÃ~DO POVO — 0os

siímrlilam . o «íaior »ortii\ifti!o de
morai» iioüqs, c. usado»; colchões e
alhioíadas, 1'r.eços sem. cqu.ijieten,
ci*;, rua 24 de Maio 11. 505'; Tel,
irfSs, V. M. Costa e Sa. -, .

CASA MACEDO — R. _• Christo-
v.^o ws-'; ?i'. r.'304.« V. Completo
aurtiinfuto demovei,-, e.tyl». e, fa-n,-
tasia « artigo, lie fnlchoará. Kç-
fin-mam-SB colcliiçiS. I'vc.os modi-

Mpbilias modernas
Rua. Carioca

Casa Martins
AS. PKLNC1PAES tiAU.VGKS

L OARACE K. Silveira
Mapii-.H no, Cnitetc. Tel, C, 14,
Jit-fc-be chainaJus (1 qualqtier hora
íl* dift o da noite-, Gnrros confor-
t;»\-t?i«>. (Cliailffciirs do coafühça.

.GARftOE SUtSâA — Avenida Sal-
viilõr »"* SiV| C- Ueecbc auí«m.ove!s
CHI c'3hi(l!'(l B f.iz todii e ({ilaliiner
cSijccrto _»ra u t\ne- dispõe dc mo-
iie'4ir qfficfna ínutaniea.'ÍÃRAOE^ROYÃiT

ITJLKPIIOXHS O. 820 b 1286
ÍJcnadoi* Dantas, iíí

—>—»«' ti 11 !.l„J.|i_BiN^M^

PUBLIQUES A PEDIDB
ÃífrípÃrjDp DR. WAQHAlM»

II' 9 melhor rcnie.lio, po- via.'
gantrioa,'- para curar a syphilis.
E! dc si-osto agradável e não tem
dicla. Yéjtdcsse çui qualquef phaT.
aiaciii.
^r,  >l«»>«

MÉIiíiK. MATIOS
MANMCURK

Pira senhoras c cavalheiros —
Quitanda. 24. _-—! nx,mls p |é—

EORMieiDA MBRIXO
O unico exteiiiiinridor das for-

rujifas, Merínp & Mauvyí rua do
OtiK-idor n. ífi.VK

 ¦¦! »IBI II ¦¦!' '
<Ds médicos não só receitam aos

seus cil-iiites. a "Eiuulsão de
Scnit" como a applicani nas pes-
soas de sua. familia. "Atteslo mais
utiip vez a efCrcacia. da "Eniitlsão

de íscott", dc cujo èniprcgu «m
iiiruiraeros clientes e pessoas dc
minha família hei colhido sempre
sunprehegdcntes resultados.

Da. Aumudo A. Kkco
Maceió.'' ' .

niii
A' PRAÇA

Antônio Cui-rêa de Mello Q.lij
veira juhibr declara que não c
prmcnradór do fr. Manoel Porei-
cri Come* conforme dccla-ação
por cllc feita pelo "Jornal do
Cnmníênrío:"; (|uem autorizou
abusar do sei- ii«me para tal fi.11..'
— Antônio Cerrí.i -cie M.llo OU-
veira Júnior. J M43

1,0.1 .
Hoie,

cão. —

:. GAP
sessão mag. :• 1
Lopes de Sousa

UMAS

J 14ÍS

3-j-.-:.i;.i coiisolíla«Jo dus dentes
Quitanda 66. 1» and.

CatAX!)15S 1.0'iflIS

HÕTEI. ÀVÊNIBA — O miiM '

porlaillc ilo Brasil. Accouimot
çGes ijira 500 peffiujsi Ctaiíórtav
Distinclo. Central. Serviço dc >•
vadoros dhi c noctr, «adereço te- I
JcRtxi.pl.it?o. Avenida. I

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
lavei e. li!Kiia<o . .nó falubérrimo
bairro ôtt". L-irar.jciras, a -¦» imnu- i
tos do centro (ia cidade, rua dis
I^nranjciras n. ;ip.

ENGH1SH HOTEt. _ K. Cattetc;
176. Tc!. C. :oo«. Cbiíiplctnmoa.
le rc farinado, dispõe úc càníúruv
^«i aijciscntoi. Hoa chacua. Só
ií famílias c ctivalheiíc*. 1'r.vÇÒS
reduzidos.

ÂBSÍÓGIAÇÃO DOS KM1'HE-
ÍÍAÚOS NO COMMÊROiÓ 1)0
RIO 1)K JAMCÍlt

KKCÉTCOES -VS QUARTAS-
FE1I.TAS

O çQiificlUü atlraímstnitivo í.i
Aí^oeineão «los Eiupregádós no
Cdiinucjxio do Rio dc Janeiro,
aguarda bojo, no edificio social,
dns 20 ri.-; 22 horas, a visita doa
srii. a~socí;itloL5.

Kio de janeiro, S de novembro
du 1010. — Peiro Xavier de Al-
nirida, 1° secrdario.

A» PRAÇA
Daclaro que «pndi livre « dea-

embaraçado «t» qüalqjjcr oiius o
negocio que explorava em Ericn-
ra (JMinas), ao. sr, Olavo Ma-
ciei.. Quem sb julgar credor quei-
rui apresentar, suas sontas.ito ipra»
za <íe quinze dias, a contar desta
data. >

Kib de Janeiro, 7 de novembro
de 1916. — J. Pereira Bastos.
Confirmo a declaração supra. —
Olavo Maciel. R 1180

JÍ2Z
¦5954:
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DE11AM HONTEM
Aatigc
Modurno...
Hio
Salteado
2' ptemlrr
S > .
4- « .
5,. > :¦'.;

m Coelho
199 Vacca
325 Carneiro

Jac.irâ
 7ü3
 977

....ri; 231
 527

ftgav.
â Hora
A Real
Garantia

651
985
714
263

negocio ds oceasião
. Traspass_-ae uma fleitsão famt-

liar, situada tnv ponto.' niagnifico,
com 15 quanto»' bem. mobiladas,
estando todoa alugados a familias
e cavalheiro» Idistínctoá. A ca.«a

; é rodeada de janella... caio bella
vista para o mar. A dez mi-
nutos do centro, e com' bondes ã
porta. Preço: riòve contos, inclui
sive- roupas c prataria-. O motivo
da venda é o proprietário prcel-sar relirar-se pura a Europa.
Cartas.a A. B., caixa r. desta
redacção. J. 1456

Casa Guimarães
I2WRUA SETE SETEMBRO—151

Telephone -563, C.Importante rcdlicçto em todos os
Calçados;

Boneguins Collegiaes a 27. a 37 a
10$0001

Uítiaia Criação dos Sapato» Uilt-. KÍac3 Miguon

/^'¦ãíR

?TriSÍT!ST?^BESrr '•""¦"ílíin" SSSSSSíSíSm

DKPH-OiL e

'dej>iuou\pipii.c'>I

Faz desapparccer com sc-
gurnnçn !p rnpidcz os cab^l-

los suiwrfluns do ROSTO,
COLLO. RR ' ÇOS.etc. Ittfnl-
live. e absok;taiTu<ntc innf-

rensivo. Vi«1ro, OSOOO; Pelo
Correio, 5|000;

N. B. — Devohe-se a
inipnrtrinchi nfio dando
remltíulo.

Deposito geral: 1'harmacia
Tavares, Praça Tiradentes
n. 62—Rio do Janeiro

FORMULA- Vm BRITO
Approvado pula liüjpeottiria (Ia

IIy..ieiie e prctnmilii oom nv '(ilha
de w.ro. na lixpdsiíSoi Naeronal' de
i'JoS. Este maravilhoso peitara!cura radicalmente lironcliitví,, ca-,
tarrlioa elironicòs, coquclúclie; as-
rlima, tosse, tísica pulmonar, dores
de pena, pneumonias,, tosse necve-
sas. consiipaçrtes, rouquidão, su.ro
cações, doenças de garganta, la-
rjiuge, defluxo' astlimaiico. etc.
Vidro, -$500; — Deposito?: Dro-
gariós Pacheco, ,ua dos Andradas
11. 43; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 a 31; á rua Sete dr
Setembro, 81 c 90. e á rua da As-
sembléa 11. 3.1, Fabrica: Phaniia.
cia Santos Silva, rua Ur. Aristi-
des Lobo n. ;.-9, telephone i..|oo,
Villa.

N. is a
N. =8 a
N. 34 a

=?• • , . f . s$ooo
33 • íi$ooo
41 7$..no

Depositários das alpercatas
-O__ci_sj-i!a-o_e«r

O LOPES
é quem dá a fortuna mala rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz. Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 d: Novembro 50, S. Paulo.

Caridade
693

n 1510

Fluminense
1067

n í-ãii

Operaria
3511
R 1512

Variantes
57-11-93-03-01

Rio—7— 11-910 ni5l3

DENTADURAS
Compram-se dentadura* velhas

para o aproveitamento da platinaexistente nos dentes artificiaestna
rua Uruguayana, 3, sobrado, com
o- sr; Antônio. J 1449

lüülUI-JIJipf,»«íi»!«!tWi'»i',B!5i!,:f
IA CURA 1>A .
¦ SYPHILIS 1
\_\ Ensina-se a. todos um meio ¦
¦ de saber se tem syphilis £
a adquirida ou hereditária, in- ™
H- terna ou externa e como Ü

. podem cural-a facilmente S
em lodaJ as manifestações S

e periodos. Escrever: Cal. nxa Correio, 16SS, enviando m
sello para rcsposla. B

iMgigiiaiiTOiiiiwiiMai-Biiiipii.

ESPIRITA SCIENTISTA""
Mcdiiun clarividcnte — Consulta

cm todos os sentidos, descobre
qualquer segredo por mais occtilto

que esteja, fazendo desapparccer
03 atrazos, embaraços c rivalida-
des da vida. — Cartas nesta rc-
üacçãQ. (M55--)

BWktHKMaB ¦¦ HX ü^^ul

casa

CASA MOBILADA
EM BOT.-U^OüO

eVluga-se uma esplendida
completainente mobilada, para fa-
milia vle tratamento, com 6 quar-

. los, 2 salas, banheiro com a_uia
quente e fftt, copa. grande quin-
tal. e demais dependências.

Para ver c tratar á rua D. Ma-
riaiu 11. i8r, a nualnuer hora.

(S i--6.?

PHARMACIA
Vende-se uma nos subúrbios por

6:ooo?ouo, com sortiineiiío c com
moradia para familia, fazendo bom
negocio. ¦ Informações, Granado
íi Filho, rua Uruguayana m.

(.1108J)

%àfi

üAIXil ECOSOMICA 110 KIO
UH J_\NKU{0

(SECCA» DK EMPRKSTilXIOS
SOBRE PEXEOUESj

Prescripção d'c saldos da venda
de penhores

Convida-se aos ars. nurtuarioa
a virem receber os saldos da ven-
da de penhores constantes, .da re-
lnç3o a-l>aixo, vendidos. *m leilões
effectuados 410 dia 21 de uovein-
bro^ dè 1911. '..-

Estes saldos recolhidos á Cair
xa Econômica, estão á dispori-
ção dos- mutuários desde 191c,

le die conformidade com os decre-
i toa 2.69a, de 14 de novembro- de
jSfii), e. ii.Sao^ de xs d,e- dezeiu-
brodet 1915, prescrevcmltt eni fa-
vor deste estabelecimento no cor-
rente niez, sc não forem rccla-
macios antes do <lia 21 it uovein-
bró dc .1916.

Cíuitetas ns. 14765,. i;-9r.
1.8S14, |SSj6, 18981, 192.02, 19=36,
193.0. 19732, 134761. lyô-W, iq6-|S,
19672, to69J, I9,6S.\ 199ÇI, auoio,
200Í.3, 40071, 20364, 203,7.0, 20416,
20490, 40579, 20649, '20723, 

20773,
soSjd, J09Ú0, 30970, 20996, 21,107,
31.149, 4137a, 314.1", 21443", 21511,
airSJS, 21558, 21600, 2161», 21715,.
21,751, 3 r81 s,. 218341 21.8..3, 21851,
21896; 42198Í 2533o,1 22271, 22531,
3?58£i, _J26S», 22754, 2:1928. 22973,
22991; 43012, 23065, 23104, 23202,
23214,' spaSi:

Kio dje Janeiro. 5 de novembro
de: 1916. —*0 gerente, Dr. Hora-
cia Ribeiro da Silva.

cüxA Ecoxo-miAliiTmõ
1)10 J.VXKIKO

(8'SCÇJ.Q DÈ EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção ,i/c saldos da venda
de beuhores

Cpiivüla-se aos srs. matltirrios a
virtrni receber os saldos (Ia venda
d,i penhores constantes da relação
aCqixp; effeetutula cm leilões 4e
7, io, 14,-24 e 25 4e no.vcinbro de
19111.

listes raWos, recolhidos, A (raf-
1 xa Econômica, estão á disposição
dos mutuários desde 1911, e dc
conformidade íoiu os decretos nu-,
meros 2.692, de 14 de -novembro
de 1860-, c n..«2o, de i.J de. »1«-
zèinbro de igrs, prescreverão em
favor deste estabelecimento, no
cpnreiile niez, se uio forem rccla-
m;iídos antes das seguintes datas; ,

Dia 7 de novembro de 191B — J
Casa r>ias & Moysés — Caltclas.
ns. 16.04,7, 1S.Ò24, 18.920,. io.cuoV
10.546, 20,740, 20.087, ai.<-6,
21.850, 22.731, 22.737, 22.83c,-
22.893, 22.898, 22.009, 23.156,.
23.227, 23.2ÚS, 23.729, 23.741,
23.779. 2|.Q02, 24.0S7, 24.oqS,
24.11)8, 24.137, 2'.105. 24.2_>5. I

Dia 10 de novembro do 1916, —.
Casa Rocha & Família — Caule-1
Ias ns. 34.147, 24.851, 24.921,,
25.306, 25.556, «5-665, 25.704.

Dia 14 dc novembro de 1916 —
Casa José Calitn — Cautelas 1111.
meros S.650, 29.337, 33-282,
34-173, 34-:96, 34-445, 3-I-47-.
34.560. 34-742, .14.747, .W..882,
34.886, 31.942. 34.983, 35.006.
35.050, 35.096, 35-164; .15.2S4,
35.390, 35.402,, 35-451. 35.547,
35:601, 35.633. 35.S66, 35.913.
35.91S, 36.154.

Dia 24 de novembro de 191C.—
Casa fc. C-onthier —• Cautelas -n-i-
meros 40.765. 43.546, 41-53.'.
44.548, 51.222, 56.860.

Dia 25 de novembro de i.t6—
Casa Veuve Louis I.eib & Comp.
— Cautelas ns. 43.463, 4.4:°?4.
44.627, .14.704. 44.797. 44.83'-',
45.427, 45.600. ij

Dia 25 dc novembro ue 19.16. -~fjjj
Ca?a Guimarães & Sanseverino —\t)
Cautelas as. 34-024, 34.909, B
3f-o;o, 35.6I9. 35.759. 36-041. j.S

Rio de Janeiro, 5 de hoveihbro
de 1.16. — O Rcheiilc dr. Hora-
cio Ribeiro da Silva.

f_y:_rrí?ça3rmixmtxsa&xia*mZvamXm
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«O QUADRO»
Resultado dn hontem:

Antigo. .
Moderno
Hio. ...
Sal toado.

Urso
Urso
Touro
Quilo

Variantes
4&—35—l-'i—41—94

ltio, 7-11-91G H lã-i

A Cruzeiro
128

nio, 7-n-oio. " j \m

A IDEAL

ormicida

o terror das
formigas

-Pedidos, a
Alves Magalhães & C.

91, S. Pedra

CABRA
Veifdc-se uma especial, prestes

a ter crias. Rua Cuperlino, I2j„" 1414estarão Dr., Frontin;'; R

) 1531

Mil.10
Antigo 610
Moderno. .
HiO. . .' :..
Saneada'. .
niu-7-11-310

19
18
10

J 152!)

499
Rio -7-11-016 J 1517

Americana
601

IUo.-7-ll—101G ç lisa

L -M-RI--»-
3Ü9-

IUo~7-U--916 'IV15SS

Propaganda
5.71

Rio -7~U-0;ü. H IjCO

JiüCTlNCÇAO DAS SAUV.\S-
Cblloqueis, as fotirtlgas 'Cuyaba-

nasi_£iu vossas .fazendas c sitio»
e Mereis o resultadp pratico. Dt-
«•igir encammendas c pedir in-
íoripações á A, Souza, á rua Ba-
rão-do Bom Retiro 88, ou á casa'•Hertutama", rua do Ouvidor 77.

R 1426

Vias Urinarias
Syphilis e moléstias do

senhoras

DR, CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina 1 e Nápoles c habi-
lijlado por títulos da do Kio
(lc Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos uretliraes (sem
operação), Rouori-héas clironi-
cas, cystites, hydrocclcs, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás u e das 2 ás 5 —,
Largo da Ca.ioca, io, sob.

V, Ex". tem necessidade do
dentes nitilkiaos ou dc qual-
quer outro trabnlho dentário
por processo Inteiramente
novo ? Procure, de jireferewjiu,
o esforçado cirurgião-dentista Dr.
Silviuo Stiittos, cujos cliK.iieii-
tes o renes uttestudos de sua
proficiência ahi se seguem, alóm de
20 iinuos de constante, pratica.
Hil-os :

laureado cop.ro 1? .[ifcroio, da sec-
';.ão, cirurgico-dciitaria, na Grande
lísjiosi.ãu Artistico-Indiistvial dc
1900; concurrente, cm 1903, • no
Óistricto Federal, á tíicposiçãó Pre-
paratoria da Universal Notr.e-Amc-
rka.na; premiada com meJalhas, $e
prata e Uc bronze, ua Kxtraordina-
ria ltxposiijno Universar-lnlernacid.
uai dc igo.4, cm S. I.uiz, nos Es-.
tados-Unidos da Anierica do Nor-
lc; galardoado com o Priiçclro
(Icimde rreinío, nn Portentosa
Exposição Stiieional de 1008;
c «oin niedallias de ouro, na lixpo-
si.ãoi Iniernacional c Scicntifica de
Hygiene de kjoo, na. Universal Iíx-
posição de. Turim — Rolha: — dc
191I e, cm .(iia, no 1° Congícsse
Tail!-Americano de Odontologia.

3-RÜA DA CARIOCA-3
Canto da tua da Carioca

J.M50

SÓCIO
Prccisa-sc de um com pouco ca-

pitai» para uma 'bem montada casa
de diversões e varieté; também se
vemle em condições favoráveis.
Para ver c tratar na rua S. José
11, 110, das 10 ús 5 da tarde.

(1242 J

HYPOTHECAS
Sob solida garantia dc predios

a 9 "|0, sem eoimnissão. Rua Sele
lie Setembro 11. 150. (J 10SO

TIJUCA

914 e 606
ORIGINAL DA «

fabrica Jloechs.
Rua 6. Câmara 88-Sobr.

BANCO LOTERIGO
E. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens.e garan-
tias ao publico

eei9«e*«eeMM»®aiB»ee8«o*#morou -
i
\a8
O

DA FELSOI
«a

£8

REFUGIO PARA O VKRAO
Aluga-se', com inobilia, o a,pra.

irivel sitio da Cavea Peipiena, com
boas eiceoniinodaçõcs. c «onfontó
para familia de tratamento, gran,
dc terreno e esplendido 'tanquo
de. natação com cachoeira, a ao
miiliilos do ponto tenniiml ' do:
bondes do- Alto. da lloa Visla (Ti-
jucfi). Muita água, vegetação «
clima ameno; trala-sc á rua da
Aljandegn Sú, sob. J '1.173

T0ÍRRHE'A$™
cura infallivel em 3 dias,
Beni ardor, usando "Couor.
vhol". Garante-se a cura»
completa' com uni sú frasco.
:Vidro, 3?ooo, pelo Correio
5S500. Deposito geral .-
IMiarnincia Tavares, praça
Tiradçiites, 62 — Rio- de
lanêiró.

11111
R0IMrDA FORTUNA

IV AT AT, I
MU. CONTOS I*

pedidos do íbí.erÍor devein q
; para o pprle do corre;''). «
tíílr-inc-vo^ tieslí. feliz ca*... ^SACHET, 14 — Francisco q

osK&acasetMrsBíi-iosMeaaaumm
So6—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á prara 11 de Junho 51—Rio
dá Janeiro

COMMISSÕKS E DESCONTOS
Bilhetes

Aviso: —' Os prêmios .são
co mesmo dia da exíracção.
FERNANDES & C.!

Tci; 2031*, Norte

de Loterias
pagos

PRAIA DE IGARAHY
A MAIS UEM SITUADA CASA
é .a casa ,5^5. A.lugáih-se bom
quartos com pensão. 'lV-lephoní
u. 11)01.

Oura radical
Du GOXOUKlfK.V ClIttOXI.

CA ou liECKXTM, cm poucos
dias, por processos moderno?, sem
dõr, garante-se o trataaiento. Tra.
tamento da sypliilis. App. Gr.ó c
(j!.j. Vaceinas do Wright. Assem-
lilfti íj. das S ás ii e t_r ;is íS.
SIIHVICO AOCiLUXO, 8 ás
10. —"Dr. Pedro Magalhães.

R- 5ta.l

Quer ganhar dinlielro!!
Dizem tjue q jogo db b:c!io> ?ó

i vantajoso para o banqueiro.
lia 1T..-.ÍÍ0 para iiiso, pois que a
maior parte i.!i;a em sonhos e
palpitesI Se o seiihor Icin álgiuii
cnpiral d quizer aprender uniu
combinação segura c receber ínats
do que os banqueiros, pairam, jo-
liando por c.v.e uictilodo, e sem
ter iprejuizo, pode escrever p.ira
a posta restante desta folha a J.
Campos, dizendo onde pode ser en-
cántvatlo.

N. )',. — A esp|icação só porte
ser dada pessoalmente! assim
couro a gratificação ¦ iuc se rece-

Jóias quasi íe graça ?? ?
VAM-N-ÇA & C.

A'iiíi Sete de Setembro r„ iPi
Compram e vendem joirif. mia-

das, ouro, rrata, platina e objoclos-
de arte, cautcllas do Mutile do
Soccorro, etc., ete.

Kua 7 de Setembro n. iSt
l-alancà & C

XAKOPE AüSTHlXGKXTK do
QUINA, CASCARILHA o

SlMAItUIlA

Fmniulii do li. do llrito, ila
Miiamiiciii Rnsimll, approvu-
ila peli» Inspoctoriu de 11}'-
glune.
Bcceltado 'pelos ninis obaltsadoa

médicos contra as affecções do tu-
^o gastrointestinal, iiriiicinilinenie
couira as dinrilicas rclícldca acompa;
utadm dc eólicas dyscntcrlns -.e me
seuterites. diarrhéas dn -dentiçao e
_!.._. convalescenças das febres 'gra-
ves c dris niolcsiias pulmonares cou-
scgiilndli sempre maravilhosas curas.

iXIo.lo de usan veja-se no vidro.
1'KEÇO. ,.$oüo. Deposito — l'ro-

irarin 1'aclieco, ura doa Andradas 45.
Faliricn, pliarmacia Santos Silva; a
rua Dr. Aristides I.ubo 229. lei.
i.,loo, villa. Uio de Janeiro.

Ouro a i$8so a gramma
PLATINA, a S$ooò a >j$ioo

Trata 30 a Co réis a Rianuna,
bfillíautes, cautelas do Monte de
Soccorro c dc casas de penhoie»,
compram-se á rua di) Hospicio
n. stC, hoje Buenos Aires; única
casa que melhor pana. J itoa

fjWypifc*-^ Í.^À}u\^ii^m

^SB^
Estrada de Ferro ou

de Rodagem
I'cssoa pratica,, dispondo de ca-

pitai, materiacs c bons trabalha-
dores, acceita serviços dc con-
slrttcção por empreitada ou por
administração. Ufíertas com to-
das as necessárias informa.õcs á
" Empreiteiro", Caixa do Correio
M33, Capital Federal 1021 J

CAUTELAS
Compram-se de cásàr dc .pcnlio-

res e do Monte dc Soccorro, á
rua do-Hospicio 216, hoje Buenos
Aires. ] I5°4

MAJESTIC j|

BOM NEGOCIO
Acceita-se um sócio para tintu-

raria no centro da cidade, coin
pouco capital, sendo parte á vista
c parte cm prestações. Cartas a
A. Almeida, nesta redacção.

1122 )mm
Ilrilliaiuina concreta, com pclío-lco. dcIieiosam_iitc pérfuuiiulã com

pcncliriiitc c escolhida essência, dá
brilho e firma a cõr do cabello, ap
contrario das demais brühantiiiai
que tornam os cabellos russos. Vi-
dro, ,i$ooo. IV-lo Correio, _|$ooo.
Kão se acceita sellos nem estam-
pilhas. Na "A' Garrafa Liando",
rua UruRuayana, 66 c Avenida
Passos, 106. Km Nictheroy; Dre-
paria Barcellos. M io:S

Professora de piano
_ I.eccioiir. a preços módicos, duas

lições .par semana cm stia casa
15?, cm casa do aKuniio asíooo.
liiforniações á Casa Carlos \Vchrs,
á rua dai Carioca 47. Tel 4315, C.

i.17a

As pessoas de cor
Cíinseíuein tornar os. seus, cabelloslisos, por mais onduladas 011 ciicrespa-dos mie sejam, com o tysodOr quo í-intalliycl. A venda cm tojai as ner.rumadas de 1» ordem c na ".V Oor-rala t.n.nde". â rua Urn«u..yaiia 6b,c Avenida 1'asscs io(i.

,riíRJ-'STUlCL1.0 Si 1'HIIO,N ulro .1Ç000. pelo Correio .|$ooo,
Não se acceita sellos nem es-

tampilhas. Km Nictherov, droira-na Barcellos; M iom

INDUSTRIA
iSocio para industria importante

de «ramlcs lucros, procura-se com
capitul de cincoenta a sessenta
contos para substituir outro quese retira. Negocio sério, de toda
confiança, ..serevei: a "Maldonal".
nesta folha. 1.438 J

Charutos ahissirao.s feitos 9
mão com supGrlures tuba- S

cos do Java. lluvunti e Ha-
ü lua.
a Deposito: nua Rodrigo Sil-
Bva.u. 42—L-.

PHARMACIA
Vende-sc uma liem sortida e

afreguezada e «m exeellente local.
O motivo dir-se-á ao comprador.
Tragar com o sr; João Fonseca,
na drogaria Kodrigues, O. Dias
h. 59- J "56

CAMINHÃO SAURER
TenilcL-ac. dois .automóveis de

cinco toneladas; ua praia de São
Christuvãb u., 14.0.

COSINHEIRA BRANCA
Prccisa-sc (le uma, de forno e.

iogüo, t]un dè boas referencia.-! (le
sua condueta, para TherezopoliA.
Para mais informações dirigir-se á
rua Chefe de Divisão Saluado, an-
tiea Cassiano, 11, 192. Pagar-se o
bonde. (123aJ)

ESPELHO
Vende-se uiii de tres faces, cm

perfeito estado J para ver c tratar
na irua 7 de Setembro, K2. (1102J

MOLÉSTIAS DO GQRACiOo
Pessoa libastada, tendo-sc curado

nos listados Unidos por uni sábio,
depois de desenganada. com os pés-
incluídos, falta de ar, üydropsia,
palpitaçõcs dolorosas; -"snsaço, Ia-
tejriincnto das artérias ,10 pescoço,
envia a receita a quem mandar en-
dereço c Çjoo eiri sellos n Anselmo
Cr.nabarro. Caixa, postal minicio
1Ü33. Rio de Janeiro. R 1405

MALAS
Artigo solido, cle.ennte

tis.iino, só na A Mala
Kua Lavradio. 61,

<• liara-
Chinesa,

MKUTICO
Pódc assumir

ca de (lüal.iier
po.os a B. ü,
redacção.

pliarmacia; pro-
M. Cartas nesla

J 14C0

DOBtlcas Cura «yariuitidn
dg' eiúpida <io

garganta ozena
najiZ (rotiáfcz do nariz)

CülVldOS procosso inteira-
iJOCa mento novo.
DR. EUR1CO DE I.K.MOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade dc Medicina do Rio
áe Jaticirò. CorisnUoríoi nu dó
Assembléa. Cj. sobr..do, das ic :,'
5 da tarde. J 1121

P.VUT1.11ÍAS
*NNA C. TSIXEISA LEITE —

, rarrtua -Ia, Kr_rterhiilâ/lc, (ii facel-«ailc, iímuina iu cutíoi lucsifo-•' Ka.i t.,tnerat Deirai!., de Catiiallio,
Si Cant. Industrial). T. 1871 V.ANesde a chaaudM,

 AS MliT-IIOllES PICXSõBS
PENSÃO URASILEIKA — Rua

It-d.lei.-k l.ulro i-.-j. tci. '..7-f< Vi,
a ao /íninutotí di ciitulc, brtnd*;ã
a toda hora, oíferece bais sevotw
moioeÇ.ei a binilina « ctrailiciios

<b '.ratatncnto.

.V. P. (• y\. di» ASYIiO ÍIKX-
1HQ1ÍÍ1 VA f. LA DAI*. MS

Um iiou_e <!;> conselho admiuis-
imii\o convido todos os Mifaç,:.
r, assis: rí .'i sessã» coniiiicrnorativa
do i.i" ámiiícraarip do passiir.icnto
tio nosso illustre ps.rcno, hoje, is
S lioras dá noite. 110 Gr.:, Or. r.
do Dnsil. -- Jcsl dc Mattos Silva.
t* iícrelarii». I ,i«*J

.34: 308
34 98~

3.IM 

n A Oi\/-VHÍ _TTA llc, st'™ tl;l'i:i c'ãia fi'iuc V=ovãclbanco bportivo|^>.^r^ ^^
Aves de \mI Comprr.e biilrclOL- nesta caía. e

j tereis o futuro garantido. . orte
i cerra, pagamento iinmcdinto. Kua
I da AlfatidcEa, .2, eshuina tia ru:

3128 81T1
188 471
38 11

da Quilatida.
i Tch 41.'.

DUTRA & C.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA T.AIW —

Casa para faniilias e cavalheiros
ce tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados dc novo.
Acccsãorcs, ventiladores e cozinha

ordem

Liquida-se ttm lote de gallinhas
Plymoiilhi, brancas e de marreco»
de Pekiti por preços baratissimos.
lira Visconde Silva 11. >)&. liota-
fogos o'---'

TRÃSPÂSSA-SE
um salão com seis bilhares, bem
montado, f,.zeti_io liom negocio;
pnra mais informações com o sr.
Motta, 110 largo do S, Francisco

Snd. Xelegr-. ".GraaJhof.-r4 'g...iSv. -^R

Deliberação de ultima hora
Afim de tnrnar conhecidas os

Cofres Americanos, de J. li. c-..
s.-!i o 11. 11.207. durante o mez
corrente, grande abatimento; rua
S_ Pedro 1S0, próximo ao largo
du Capim. (S 1300

&rtiil

Tuberculose. Neurasthenia
Pessoa curada desses males,

com a formula de uni sábio, na
Suissa, especifica na Tuberculose,
de qualquer gráo: com febre, tos-
50, dor no peito c i.as costas; pulU*
úcz, magroza, escarrof. ísstio, c na
ncurasthenia, causando: tlyspepstà,
paípitíiçõies; pavor, crises nerv(osa*5,
anemias, fraipieza geral, envia a
receita, dando-sa endereço e 200
réis em seüos para a resposta, ao
eoront-f Sy.vestre Caíanorn, caixa
postal n, Í.7J8. Kio de Janeiro.

. (A 53-'-i

OLYCOLINA
I-OR^IULA DE L. U, DE

BRUTO
Approvada e premiada com meda-

lha de ouro nas c.êposicõós
de hygiene

Exeellente preparado da antiga
Phiirmaraa Hastpail, mu-p regado
com suceesso nas cntpiiigens, ,co-' 
n.ichões, ífcneiras,, dailBiros, acue,
pannos, aspereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos c to-
daa as moléstias epidérmicas.

tlepoaito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 43; á run i"
de Março 10 e 31, t: 11 rua Sete
dc Setembro, Si e 00. 1'abrica:
Pbnriiiacia Santos Silva', n rua
Ür. Aristides Lobo _'jg, telepho-
nc, 1400, Villa.

PHARMACIA
.'Yqhdc_.se uma pi-riuciia pliarma-

cia 110 bairro de S. Cbrisiovã»,
Cascado regular negotio, aluguel
muito barato e pela insignificante
quantia', dc í:soo$. Ver c tratai-
a rua S. Luiz Gonzaga 11. 17.

S r.(0T

Lustre para engommados
0 '-'Brilho Jragico" comníttriiba

um extraordinária lustre a cami-
sa, punhos, collariiihos e a qual-
quar peça de roupa. Endurece e
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, c$.
Xão se acceita sellos nem estam-
pilüas. Na "A" Carrafa Grande"
mal Uruguayana, 66 e Avenida
Passos, 106'. Em Nictheroy, dro-
ganias Barcellos. M ro.io

CREADA
Precisa-se dc uma creada ou

crendb para servir a um senhor
solteiro, de tralamemo, na cidade
dc übaraba, Estado, de Minas, me-
diante o aluguel de 40^000. Quemestiver nas condições e que dê
bo.is refercúcias dc sua coiulucta.
tlirija-se á praia, Ue S. Christovão
n. .ia,, das 7 ás 9 da manhã.

J 1350

E. F. VICTORIA A DIA-
MAI.TINA

..CTAÇÃO DO' RESPLü-NDÓR
Vende-se n.-ste, logar uma bem

mamada olaria, com todos acces-
õorios, e fazedo bom negocia. O
motivo da \reiida o seu dono não
poder estar á testa e não it-r olei-
ro, Veiidç-se mais unia casa pro-
xirno á estação, prompta para nc-
gocio, com boa armação para fa-
z.adas, e vendem-se mais diversas
casas, todas neste logar, c por-
preços dc oceasião. Tratar com o
proprietário na mesma estação.
A. Souza Vieira. Novembro 2 dc
1916.

Casa especial de borda-
dos, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13,
SOHRAiDO

Tünío a jour c piení, áúsác 200
rúití, plisse desde 100 reis. A uni-
ca casa que faz plisse chato, ac-
Éordeon c machos cdi pregas, fi-
nas e borda a soutache cm pi.

(.913)

para cinemas
Do aecordo

que estalitlec
111 todas a* regras

Decreto recente-
mente assignado pelo exmo. sr.
dr, lircfcito. Anigo solido, cie-
ganle c mais barato que o na»

E.; li. STAFKORD MI-'G. CO.,
CHICAGO, U. Sr. A.

Representante no Brasil
h. MOURA

Kua do Rosário n. 170 — Caixa
Postal n. 1.6S5. ' (RS-02)

V. Ex'. >ÃO QII.ÍÍ,MOBILAK
SUA CASA SKM CIAS-

T.VH DIXIU.IKO 7
E' o que pôde conseguir fácil-

meutç! por aluguel nicn3al e r.m.li-
co, todos cs movei-: rua do Ria-
cíiueio n; 7, Gasa Progresso;

A professora do occnl-
tismo

pairtíclpa. ás exmas. familias (|ti«
fan todos os trabalhos por mal.»
difficei.. (pie sejam e de iprompta
resultado; lambem trata de todrn
as doenças pelas seiencias occiil-
lasj não dá bebéragetii de espécie,
alglima; consiiltas todos os dia.=.
na -rua Visconde di| ltaboralij.
ir- 5,11, Nictiieroy. 1121 J

SUOR FÉTIDO
ilh. pés o dos sOTacos, cilliiiga, fri-
cirns- eoinichões, etc, desapparc-
cim rripidanicnte com o uso rio"Siiorol' . Preço c?, pelo Correio
2?joo.áNão se acccila sellos heni
estampilhas.. Vemlu-sc ein tudas'as drogarias, perfumarias; pharna-cias e á rua Uruguayana n. fid.
Pfcrcsirello & Filho e .Avenida
Passos, 106. Em Nictlieroy, dro.
garin Barcellbs. M 10.51

^ÕSTÜRETRÃ 
~

-MME. PASSAREr.Ef
1'revinc ã sua cxma. clientela

que reduziu seus preços;- rua da
Ascémbléh n. io;, a" andar, entre
AyieiiiU.a c largo da. Carioca. Te-
IcpliniH! 11. 33, Central. 1131 .1" 

Iãsaíbilada""
Aluga-se para familia de trata-

mérito a esplendida casa n, 461 da
rua Voluntários da Pátria. Pódí
ser visla todos os dias (Ias m ás
1-' fi das 15 ás i3 horas. Con-
trnctb poi-.6,'mezcs. ('R 6.13

PHARMACIA
Vende-se uma, no (Juste de S.

Paula, zona cafeeica, vendendo
aiimialinenu-, á dinheiro, íü a =.,
contos; cidade illúminatla a liis
clecirici, cont água c«iiãlizai|a.
informações na rua Diamantina,
n. 59; eslação do Rinchúèlo,

Ií i-.iv

PHARMACIA

FERIDAS!
1 roera.?, chagas, ecrrcnias, friei.

ras etc., "Ungucnto Santo lirazi-
liei-Sc'1. Ru« Marechal I*loriano
11. 173, A. Costeira Pimentel;

(7Ó3J

(MOTOCYCLE INDI.ÜN)
Vende-se uma. quasi nova, tra-

brilhando bem, lanterna clcctrica,
duas buziiiàs, um par de luvas,
uma bomba, dois cylindros; força
7 c pc.; para ver e tratar á ma
Larga n, 14, prosinio ao largo de
Santa Jíiia. 1 i.jo

AGENTES
Prrecisa-sc de uoii.r, ,-

bem apessoadns, tio tiistil
mgfçíal, R. Ouyidoí ?J. ,

:'. os e
;i Com-

(S 86»

Vendo-se cm bom local, fazendo
bom negocio: tom sortimento, con
siiltòrio medico, casa 'para fanií-
lia ir chácara. Trata-se á Drogaria
Azevedo, rua Asscm-bléa, 73.

(liji

LOTERIAS ,
Vende-se úma agencia, 110 ctu.',

tro da cidade, por preço módico,
iijforma-sc na rua Uueiios Aires
11. 132; 'obrado, das 9 ás 10 hòraa
da manhã. 1 151 ('

Pomada tíe R. L. de Brito:
('A.\"i'r-iiEi<p]:rnc.\) « ;

Approvada e premiada com meda-;
lha dü ouro

Infallivel nas empigens, ilàr. '
thros, espinhas, friciras, sarnas, •
lepra, comichões, eezemas, pannos,
feridas e todas as iticilcS:ias da'
pelle. I.ata i$3oog Deposito: Dro-
paria Pacheco, run dos Anil.adns!
n* 45» c Sete dc Setembro >U.

IIt)9 J

Cofres M. W. Ame-
ricanos

Marca registrada 11. 11.31?.
Roconliccidos como os melhores e
que iiiaiu:' segurança offcrecom
contra fogo e roubo. Grande"..'..ick" coin. grandes abatimentos,
Uiiico doposàtario: 104, rua Cn-
aierino, io.).

lia lambem <J->fre3 usados; ide
outros fabricantes, na-cionaes <; e-
trangeiro3, Çior matada d.j seu va-,
lor. Tclcnhonc; N'orte 76.1.

ia-n J,
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ipOMPANHU COMMERCIO E SÍVÊGACÀO
R|a_iO_P0r

ao -*_r_t3L-E»OH._BS 55 5O0
(Serviço regular de transporte decargas entre os Partos

Estados do paiz
_*n4*^«»»^«»M«^«*w»i^«»'*^
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Movimento de vapores
1E>A- - . _ •
a entrar no Recife hoje
n sair de S. Vi- ,
cent* „ note
a entrar em N.
Orleans • «>

n entrar no Ilavre a lj
a entrai em Bar-
hados » 1°

"em Santos
VOLTA

CAPIVARY a Kiir do Recife »"lc
MAROIM a entrar em San-

tns . _ . a ,0
PIRANGV n snir do Tara a in
GUAHYBA a sair do Recife a io
TIJUCA cm I.islm..

Rio de Jnnelro

ASSU' „MUCURY
<MBAGY

GURUPY
ARACA.Y

TUPY

0 PAQUETE 
'

MOSSORO'
Sairá hoje 8 do cor-

rente para
Bahia,

Pernambuco
e Cabedello

PIAUHY
JACU1IY
CAPIVARY
PARANÁ'
ITAQUARY

ARAGUARY

esiicrado do Norte tinjó
esperado de San*
tos a 9
esperado do Norte n M
esperado de Nor- ¦ •
fo>k -«- B "

Viejn a 53
esperado de í^or-
íolk a 26

O PAQUETE

PU0B7
Sairá no dia 12 do corren-
para

Bahia,
pernawbuoo,

Cabedello,
N atai,

Mosaoró
e Macau

te

O PAQUETE

GAPIVART
Sairá no dia 12 do corren-

te para
Aracaty,

Ceará,
Camocim e

Amarração

O PAQUETE

de todos os

O PAQUETE

vi aoSairá no ; dia
corrente pára

Santos

Jacuhy
Esperado próxima-

meute de Santos, sairá
depois da imlispensa-
vel demora para

Pernambuco
e Havre

Recebem-se cargas desde já pelo Armazem n. 14 — CÁES DO PORTO
Allençlto-Previne-BO os srs. embarcado, es de que as cargas só serão recebidas até á véspera da saída.

Ordens de embarque e mais informações no escriptorio da companhia ^-^ _

37 -- AVENIDA RIOBMNt->^7

A Bota Ffnminensfl
está liquidando

Saldos
Sapatos pretos

e amarellos para
Senhoras a 3$,

6$, 8$,10$, eram
de 18$ e 201000,

Botas e borze-
guine Pretos

e amarellos
Artigo superior

Saltos Luiz XV
ou de sola 6S,

7$ .8$ e 10$,
eram de 18$ e 20$.

Cemtaniüa de Loterias í.àebuaea do Brasil
Extracções pnbiloss sob a üscalteaçàt» do governo

federal és 2 U2 e aos sabbados •
às 3 horas, á

Rua Visconde de ltaborahy N, 45
HOJE 

" 
HOJE

_IOO--3<I'

16:ooo$ooo
Amanhã

:_4l-JO-

20:000$000
Por 1$600, ein meios

AVISOS marítimos
______-_____-___-¦»*•-----*** 
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BOEIROS íARMCO»
Para csWlai de ferro e de rodagtm CARTEIRAS ESCOLARES [

Vendem-se quasi novas, quadros
negros, cadeiras moveis de todo
preço. Rua Frei Caneca ns. 7, 9.
ii. Telephone: S-0^, central.

(M 8S3

VITRAüX ta na Avenida Atlântica
;iSffiai ní^a' miimsM ssa
&ffwnSlo- 4 rua; lia de tratamento In ormaçSes
da Assembléa n. -48, canto «Ia rua na rua N, S. de Copacabana nu

da Quitanda. (S 87slmero 1.057, das 14 as 17-horas.

Thu Auieiican ..ollinjí .«111 O .
Avenida R.o Branco 107 c 109,

Caixa postal 19 R'° dc Janeiro

UNHA
o

PRAÇA DAS MARINHAS
(EXTIUO OUVIDOB E ROSAKIO)

HO NORTE MNHA "K T/AGIJNA

paquete MAYRINK

Sairil (hoje,
do corrente,

quarta-feira, 8
ás 12 lioras,

rara Victoria, Balna, .Maceió,
Recife, Cabedello, Natal, Cea-
rá, Tutuya, Maranhão, Para,
Santarém, Óbidos, Parintins,
llsicoiitiá.a e Màriáos

I.IK1IA AMERICANA

Minas Geraes
Sairá no dia 21 do corrente,

ás 14 lioras, para Nova ioyk.
escalando cm Bahia, Recife,
Pará e San líian.

Sairá terça-feira; 2S do
corrente, ás 21 horas, para
l.ois Rios, Angra nos Reis,
P.iraty, Ulialiiba, Caraguata-
tuba, 'Villa Bella, S. Sebas-
tião, ilantos, Cananca, Igua-
pe, Paranaguá, São Francis-
co, Itajaliy, Florianópolis c
Laguna:

LINHA 1>E SERGIPE
O paquete

JAVARY
Sairá, qiiihta-Msira. 23 do

correme. ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Areia, Ilhéos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secc/to do tra-

______

TTTm 1T7^l.Tíiiiiif---««rii»iittiiiiiiiiiiTTniini»iuiira

109

FORD

____>

MMb. vilrrÁMn
da mpra na rua Maré-
chal Fioriano Peixoto
n. 117, sob. (J 3S4)

——¦ r—

PARA
MOBÍLIAS

9 peças 60$ e 7u$000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Tclephone 5971, Central

importante reducção em Preços
De accordo com a nova tabeliã para 1917 fixada

nela fabrica, haverá sensível reducção nos preços de
todos os modelos a partir de 4 do corrente. Os auto-
moveis FO-FLID tem alcançado o "record" da venda
no Srasil, sendo de mil e trezentos o numero até ago-
ra vendida só nos Estados do sul do Brasil.

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste

mal durante muitos aifnos, toman-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje,
ãoho-me perfeitamente boa, graças
a um remeclio que uma casualwla-
de me (et conhecer. Em agradeci-
mento indicarei nos que sofirem
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpttaçõcs do «oração, etc,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C., a cai-
xa.do Correio n. 335- R'o uc Ja-
neiro.

VIOLENTO
INCÊNDIO

Em S. Paulo
Coübò mais uniu gloria aos

lá muito cónliciililó. « afaina-
ílos cofies NASCÍ5IBNTO 110
incêndio vorlflcatlo na oasa
dos sis. Oito Sclilòatmaiiii e

O , omle tudo foi «lcstiuUlo,
lilèliüS o cófirO MASCIMKXXO,
«íiic cm sou bojo conservou
intactos todos os .loriirmnitos
c vnlS.es KÜpcrioròs 
aootooo$ooo.

O deposito desses afamatlos
. cofres 6 á vtm Quintino «o-

.aynva, n. 41. Telephone
208Ü — S. Paulo.

Filial: fim VfHguayana, i

143 __ JRlo de ;Janeivo

li. Olympia
R. Ássembtóni 39, soln-ado

t.S 840

OURO
a i$.5<), pliimüá a .$50°, br.ilhaii-
tes prata dentes usados, cm qual-
quer quantidade c ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
.uayana 77, loja de ourives.

VENDE-SE
Um botcmiiin dc primeira or-

dem, no centro da cidade; infor-
ma-se á rua da Quitanda 81, com
o sr. Almeida, casa de calçado.

"77 J

PRECISA-SE

¦ — —

de agentes. Boa commissão, no
Instituto Commercial, rua Ouvidor
n. 
_73; <s 

WÜ

Quartos mobilados
Aluga-s;- em casa de familia de

tratamento, para um casal 9em-fi-
lhos, ou a cavalheiro dc tratamento,
com ou sem pensão. Telephone.
Rua Francisco Muratori n. 16.

(M 1.033

Doublé phaetons
UoitureUes ., - -, ¦ ¦

3-700^000
3:500 000

Para, niais itiforniações na

1 G&SA FORD Avenida Rio Branco, 170
(predio do Lycou de Artes o Officios) y«

x_-cdx-.TTT1I,..,mm¦iiiii»iiiiiiiim. TTininiiiTtinmiiim

UTERINA»^
medlo que curo ELOnhs
HlUNCAS e o Corrlmento
das Senhoras.

Ventle-so nas. principaes
pharmucius e na Drogaria
Araújo Fteitas & C.

*«•.•><-.., i . -¦_.-;*.J»j*AlW«l>íV*N--'*-"íí*>**.

HOTÊIT miramar
E BABYLONIA

Leme, a .10 passos dos _anlios_de mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO, 64,

Telephone 972, t>ul
Nesta praia ideal agitam-se as mais

límpidas e puras águas Uo Districto
Federal I As de Santa .Luzia ou Pia:
mengo são condtmnaveis para pannos
ao menor exame, peto «eu nnninio
movimento próximo das galerias «le
esgotos do hospital da Misericórdia e
do rio das Caboclos. (Documento of-
ficial de uma autoridade ao prefeito
do Districto).

Por 1$600, em meios

SSgOjtoado^ll do coerente

A's 3 horas da tarde—310—21 ^^
5 0:0 0 0^0 0 0*^ ^^ 

Por S$0OO, cm décimos

Sabbado, 25 do corrente
A's 3 liora» da tarde-300 -36 _

100:000^000
. ¦ ^^ *r>or t_WOOO, <*ni décimos

Grande e extraordinária Loteria do Natal
Sabbado 33 de Dezembro ás 3 horas da tarde

NOVO PLANO J»4'-1' _- _^
l.OOOtOOO&OOO
JStígsfmTJ^sr^s&jgi

1 de 100:0008, 1 de -V-.OO08, « «te \ 
'•(>tí0*'

4^e 5:000$f 10 de &O0tí?tf* do 1 OOO
e 50 de 480»OOO

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser ffi»m
nhados de mais 700 rs. para o porte do Corroo e diri«| do»
aos «gentes geraos NAZARETH & C, KUA UO OUUUOR
K 94CA1XA N. 817. Tclcg. I.USVUL, e nu casa V. OVU
MmÊimVÁ bo ROSAMO 71, esquiua do beco das Can-
coiins — Caixa do Correio n. *.aTg*_

LÂMINAS 6ILLEÜE
Legitimas lâminas Gillette, e»

caixinhas de nickd, duxto 4«o0i
rua da Carioca n. a», Irmfto»
Acosta.

Machinas de escrever
Officina de concertos, limpeza,

reforma e uicl;e!agcm a preços re-
duzidos; rua da Alfândega 137.
1» andar. (R1318)

Venda de duas officinas de serraria, material da
construcçao, moveis de escriptorio, n..:.„:.:

vehiculos, predios e t errenos perte^? í
massa fallida de Corrfia da Costa & Csmp.

Moveis a prestações
que entrega os moveis na 1' en-

.rada de .2o/|°e os seuS preço,
são baratissimos. Cattete, 7, tete

phone 3790 Central. (S> -°4i

PHARMACIA
Vende-se unyá,'. liem ' montada,

com commodos .paja. familia. Tra-
ta-se na rua,da..Assembléa 34, «om
Virgílio. -in*,. • ' (R"oi)

DINHEIRO
Ganha-se facilmente depois de

diplomado ein Guar/la-Livros pelo;
Instituto Commercial.- R. Ouvidor
n. 73. (S853

B Moendo sempre H

QUINADO CONSTANTINO

K.v- ;_4iiScâ ígüaladq

MiFRicâNfln Moveis novos e usados
Continua morando nn rna

General Câmara 178 (B1015

Pensão Mineira
15, AVKXIDA CKNTÚÁI. 15

— SOBRADO —

Coinpictaniéiitc reformada,
ilis|i«o tle '10 quartos plejían-
temente mobilados paru fainl-
lias e cavnllieiros de tratamen-
to. Banhos frios 6 quentes.

Bon cozinha, bom tratamen-
to; franco e peixe todos os
dias; almoço ou jantar ltilSOO
—Diárias do 1., 59 e 61(1000.

(S 1304)

CALCADO
Uua Üruiriiayaha 11. 14S — Calça-

«lo para lumieus, fcnlioras c crean-
(.¦as. Esta caía é n que melhor serve
c mais baraio vende, por isso con*
vem visitar este cãtabelecimcnto,

COUPONDEBOAS-FESTAS
(Valido até 50 de Dezembro

de 1916)
Destacando-se este enupon e

enviando-o _ PERSEVERAN.
ÇA INTERNACIONAL, I7«
Avenida Rio" Branco, Rio de
Janeiro, acomponliadto de qui-
nlicntos réis cm sellos do Cor-
rcio 011 Citampillias federaes,
com seu nome o endereço bem
lcgivclmente esoripto, recobe-
reis, pela volta do correio,
unia inscripção cm seu nome,' 
qne o fará participar as vau-
tagciis do Grupo Cooperativo
Predial "Excelsior" da 3" 6e-
rie, sem mais nenhuma con-
tribuição a pagar.

Compram-se avulsos, guarnições
completas, tapetes, metaes, loucas,
etc. Recados por escripto a Pm-
to de Andrade, rua Marechal Ho-
riano n. 138, casa dc fumos.¦> 39/1 J

Moveis a prestações
Querem vv. ccx. comprar mo-

veis em melhores condições e por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
bio ns. 117 c 119, telephone 5209
Norte. <s 2D*2

____Ií^Fn__T'* Vi

_f Jü-—m£!\\Iirl * v^V

^(^«««D,, _»_ H
ár&\.

_A^*_a\ -
__(^^^*_. \h* B\^*i^^*k

ms íulJÔÍSÔEL
íHfauml im BUMot/m. Tosses

M0L£$Tm*ipfí70mG£mL

Fabrica de lenha em tocos
Üm senhor," possuindo um gal-

pão cm perfeito estado com o com-
primento dc 30 metros ipor 10 de
la-_i,ra, dynamo de 15 cavallos,
transmissões cm ferro e uma serra
circular, proprietário de grande
quantidade de maltas,' possuindo
um prclio e terreno em uma das.
estações marginadas pela listrada
de Ferro Central do Brasil,(no
Districto Federal), próprio para
deposito de lenha, deseja encon-
trar um sócio, com o capital de
5 :ooo$ooo para desenvolver' esja
industria e assumir a direcção
technica. ',-¦•_ ...

Quem estive.* em condições dui-
ja carta á Caixa Postal ,|_6, acom-
panliada <lc proposta. (S 1333

'O liqüidatario «Ia fallencia de
Corrêa da Costa Sr Comp. recclie
propostas para a venda dos seguin-
tes bens da massa, cuja descripção
detalhaIJa e avaliação constantes
do processo da fallencia, que corre
pelo Juizo da 1* Vara Cível, a
saber :

Pred'o dc soorado a
Rua de S. Jorge n. 59

com nnatro . portas de. frente, no
pavimento térreo, e quatro saca-
das no sobrado, medindo 7 metros
e 50 por 16 e 20 de fundos.

2 predios de sobrado á
Rua Senhor dos- Passos

ns. 11 e 13
com duas portas de frente, con-
strucção de pedra e cal, com 4
metros e 20 de frente, por iS e 60
de fundos.

Predio de sobrado a
R. Senador Euzebio 61
com dois andares e quatro portas
de frente, medindo 8 metros «80
de frente, por 20 metros dc fundos.

.Prcd o dc sobrado á
Rua Benedicto Hypo-

Rua de S. Christovão
n. 60, até 68 exclusive

comprchendendo: a) um edificio
em fôrma de platibauda e com sa-
cada e gradil de ferro, com dois
andares e seis portas de frente, c
12 metros mais ou menos de pé di-
reito no andar térreo, cotis.mido
de alvenaria, e coberto de telha»
francezas, com 18 metro» e 60 do
írento e 57 de fundoij b) uma ave.
n:da com 14 casinhas, e nos fun-
dos uma casa maior, com porão
de tini metro dc altura, construída
dc alvenaria o coberta 'le íelhaj
nacionaes; c) um predio r!e e. y..
moderno, com janellas para a rua,
tendo de testada para á rua de São
Christovão 6m,50, e de frente para
a linha do» fundos fi metros.

•lito n. 152
com quatro portas dc frente e s&
cadas no sobrado, medindo 6 me:
tros c Co dc frente por 26 e 60 de
fundos.

Pred'o dc sobrado a

Rua de S. Leopoldo 230
com quatro portas de frente 

'e

quatro janellas no sobrado, mediu-
do 8 metros de frente por 24 mo-
tios e 72 de fundos.

Todos os niàchinismòs;,
motores, forjas

e demíiis pertences
DE' UMA CO.MPI.KTA SERliiX.
RIA 

"MODElK.NA existente nas
officinas da rua d"e S. Cbristovão
n. 60 e da rua Dias-dã Cruz 11. 75Í
onde poderão ser todos os dias
examinados, c cuja relação consta
dos autos da, fallencia.

Rua do Senado ti. 35 — Esquina da do Lavradio
Aluga-se a grande loja deste predio, completamente

reformado, com installação propr/a para bar, café, res-
taurant. - Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma, rua
Visconde Sapucahy numero 200. — Telephone -entrai,
iii.

l***Cf».»1ÍCft'-tW*»**''*U|lP!W-al

EMPREGO

Homoeopatiiicos videntes
A todos (itte soffrcm do qual-

quer moléstia, esta socieda;lc; lie-
nefiecnte fornece, GKA1UIJ.A
M1ÍNT1Í, diagnostico da moléstia.

Dá-se,
Instituto
dor 73í_

dc agentes; 50 °|°. no
Commercial. Rua Ouvi-

¦12 ás 4 horas. CS 1305

SITIO OU FAZENDA
Para. qualquer Estado, offerece-

se, para administrar, agricultor,
casado, activo, perito cm criação,
lavoura de cercaes, hortaliças

Casa espaçosa mobilada
Precisa-se de uma, perto do cen-

tro, para uma familia <lo interior,
Cartas a J. C. Santa Rita do Sa-
pucahy, sul dc .Miflas. 5281 J

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se uma 'boa casa para pc-

quena familia; tem jardim. Trata-
sc na Pensão Central, Petropolis.

(1104 J

_• 
•¦-'.:- ¦•-.¦¦-„_,„. 

,.,l.de resi'. pomares, acceita ordenado modesto
So mandar "li^SV.Sí pcrcentageih sobre producção.
dencia e profissão, t.aixa postai 1 _ •- ....._». t.>
n. 1.027, Kio de Janeiro

_ (,„n,..._v... .——.- r------

Cartas neste escriptorio a M. I'

Eliminação da marca

Só este mez
Violões a 10$

l.andolins a 20$
A Guitarra de Prata
37 lí a Carioc». «7

Rio tle Janeiro

l

Discos novos
duplos 27 crat.,
perfeitos, nacio-
mes e estrangei-
roí. Todo
possuidores
Ommmophone
devem aprovei

-^— tare pedir o nos-
jo citalogo, envumlo seu endereço a

GUSTAVO FIGNER
Rui 15 di Novembro, 55 ¦ S. PAULO

íabioa

ovos _. .cmt., f\é\nado-111"
angei- \i \
os oj # k

ihon.«/|( J

_.To37,,Kiò de Janeiro. Sello | Cartas neste escriptono a m. r..

para a resposta. ?_J__i —

Êxíernaío "T-Aeturell"

COBRADOR

FINDADO 11ÍM 1900

Cursos de Preparatórios e Curso Inter-
mediario e Primário

DIXJRIÍTO -ES asrooTXT-aivo
CORPO DOCICSÍTE :

rir A.lllicrto Xavier, Dr. Antônio I.cite, Dr. Pnilio ,1o Ço.v.o. Dr.
r-ranhos «fi líl«v e Dr Men.les.de Aguiar, do 1 dro 11; Dr. F.nncs

WBÈ^®fà8% ?óíy.eSir |r_%. f i|S

GELADEIRAS
Para açougues,' cervejarias, botequins, armazéns,

lsiterias fruotas, residências. etcí.^tc^^
Fabricante: i-. Bumer. Rua Vasco da Gama 165

PARA SER AMADO
Conseguir o casamento que dc-
seja, nttrair syiupatliias basta
possuir o "Segredo de vemis ,
e seguir suas instrucções. O
liomcm ou a mulher que nos-
snir este poderoso "segredo ,
obtém o amor de quem nucr,
realiza o casamento que desc-
ja c attrae syrapatbias. Pedir
á redacção do "Brasil Bsote-
rico", rua Tttpy n. i — Sao
Paulo, mandando 10$ em «ar-.
ta registrado» com valor decla-
rado. (J 528")

!. MOVEIS K UTENSÍLIOS ©í
ESORIPTORJO E GRANDE 00-

IPIA .DE iMiRUOADORIAS, TE-
I LHAS, TIJOLOS, CIMENTO, LA«
IDRILHOS, SACCOS DE CAiL,
VENTILA DOlvES. ci grande quan.'

tide de RIPAS, TABÕAS, COU-

fediV^tdadoa 4|&Sff^Rua D. Claudma n. 23, IdormSntes e toras de
OANELLA, PINHO AiMERIOA-

NO e do P.AÍR.MN.V. PER0I1A,

Praia do Flamengo 84
TENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com to
do conforto, a famílias e cava
lheiros. Teleph. 3804, Central

CHAPÉOS
A "Maison Clémentinc", aveni-

da Mem de Sá 20 A, cliapíos
chies a 15$ c 18$ com véoa a
_o$.- Sedas, fazendas, etc. lei.

R „6o

Mr. ROMANELLI
Professor estrangeiro, ha 7 a*.

nos mora na .praça da Republica
n. '84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das <j ás 11 da manhã e da 1 ho-
ra ás 6 da tarde, dias feriados até
3 lioras, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 32.Í J

396.I C. 575.L

jVxxx*_ix._imii-J.iiix*üf^^

OURO
cautelas. Prata, brilhante

Monte de Soecorro.
c paga-se bem, na
Setembro 11. n-,
inantina.

do
compram?..

rua Sete (ie
loãllieriá Dia-

52S0 J

Gonorrheas-

Precisa-se de uni que apresente
fiança dc um conto de réis cm di-
nheiro 011 apólice. O ordenado
será por pcrcentagein de quanto
cobrar. Envie, Caixa Postal 426,
carta dando informações. (Sy.04

RARBEIRO

e .£11.11 coniplicaç
^õccssòs segure
JOÃO ABIíUU.
15 ás 18 lioras;
dro, 64.

<•!,

Cura
c r.:

s S
rua

BOM EMPREGO
Só se obtém sendo guarda-livros

diplomado pelo Instituto Commer-
ciai. Riia Ouvidor 73-  t.S tiüo

OURO
Praia, brilhantes, cautelas

Monte de Soecorro. cõmpram-s
pãgaih-se bem, na praça Tiraden-
tes. 64, Casa Garcia.

g, Largo da Carioca, 9
(Grande a/inazem iunto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capa? para

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; oleado
dc 0,60 e 0,70, _ 3Í500 c 4$ooo o
Betro; dito para mesas de 3 a

•j tabõas, 6o$ooo c iio$ooo; capa-
ehos de 1111 c 1111,10 a .Juco c
llooo.

[Sçwsa Baptista & C

éWM rniíiniirinn ^

i FERRO 1IbravaisI
¦ tltoiimKUtBJUcElcuottira PPH

Bw*a «it_ d» .okoas B_ra
"-' Si '"' ___H Tsd»iri>in_«nuSt»r' BBm

|^^ to-i|Tit_litwtrt|ilti,hd)j<fl^

CASíSUNlAo" 
"" 

«P3.CVCU9'**
Al.redo <H8***.'-'^;'-'lkr»'^w«'*»v
Pavaoeau /íBilítwrèoi müàsim
*Hi_»*»»«it''* MC*Ll \d*ü' 'Ml11*

Vende-se uma mobilia para liar-
beiro, sendo um lavatorio de mar-
more, uma bancada com gavetas,
tres espelhos, um estenlizador c
cadeiras, tudo cm perfeito estado;
para ver c tratar á rua das Laran-
jeiras n. 404. '300

BARREIROS

UNIFORMES MILITARES
Geisel Azevedo Alves

RUA JÚLIO CÉSAR N. 53 — *— RIO DE JANEIRO

Fábrica uniformes para o Exercito, Marinha, Policia, Guarda
Nacional, chauffcurs c Linhas de Tiro, Sociedades de Musica c

Bandeiras. Tambem vende a matéria prima para a confecção uos

Q mesmos'; — Tclephone .1111, Central. _,
T^ip->y-<_^.>iiiiiiiTrmifniiiiii*«uAuiJr

DENTADURAS
COMPRA-SE

qujlquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA
. R. Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5435)

MEYER
feitio de dialer, medindo 15 ine-
tros e 50 de frente, por 96 e 70 de
fundos. ,

Prcd!o de sobrado a
Rua D. Joaquina Rosa

n. 16, Meyer
antigo 2-A, formato de chalet, me-
dindo 11 metros de frente por 37
metros e 75 de fundos.

Predio assobradado a
R. D. Joaquina Rosa 18

egual ao dc n. ifi
Terrenos a

R. Dr. Dias da Cruz 75
medindo 44 metros de frente e 61
metros de fundo, com um barra-
cão cm feitio dc ehalct.

2 terrenos á
R. Lins de Vasconeellos
sendo : um junto ao predio n. 206,
medindo 65 metros dc frente por
92 de fundos, c outro j'unto ao pre-
dio n. 312, medindo 104 metros de
frente.

Terreno á
Rua Moraes e Silva n. 5
esquina da praça André Robouças,
tcrí.lo sobre esta uma testada de 5
metros e 50 de curva, e sobre á
rua'Moraes e Silva 19 metros e So.

Terrenos c predios á

PHARMACIA

PINHO 
"DE 

R10A. CÍ5DR0, JE-
QUITIBA", VINHAT1C0 E MA-
iDEfRAS 1>E Mil, alem de muitos
outros MAiTORIA'ES CE CON-
STRUCÇÃO, tudo existente no
dcposit»-da rua de S. Cbristovão
il. Co, onde poderá ser examinado
pelos pretendenic=.•SEMOV1.NTUS E PERTENCES,
a saber : duas "aranhas", '10 

guar-
nições de arreios, 12 carroças o 9
animaes de tracção.

A_ propostas deverão ser feitas
separadamente para cada um dos

'-prédios, e terrenos e para cada
classe d° bem acima discriminada,
considerando-se um lote os terre-
nos e construcções da ma dc São
Chrstovão ns. 60 a 68 (exclusive),
que .formam um todo unico. ,

. Devem ser dirigidas para á Tlia
do Ouvidor 11. 76, *¦" andar, em
cartas fechadas e lacradas; serão
recebidas até ás 18 horas do dia 14
do próximo mez de novembro e
serão abertas ás 15 horas do dia
dezeseis no cartório da 1* Vara
Civel, perante os interessados pre-
sentes.' Quaesquer informações serão
prestadas até o dia 14 dc novem-

. bro, no cartório da 1" Vara Civel,
á rua do Ouvidor n. "6, i° andar,
e á rua do Hospieio n. 68, i°
andar.

ICARAHY

Chama-se a attenção paradas ele-
gantes cadeiras AMERICANAS,
(pie acabam de receber, e que se
vendem por preços razoáveis; 110
deposito dos Cofres Americanos á
rua Camerino 104. 1176 J

Ouro, prata e platina
Compra-se em quaJquer estado,

na casa que melhor paga, confor-
me a sua qualidade. Rua Uru-
guayana IS-I- J lA7<õ

Machina de escrever
Vende uma Vndcr-.cood, cm per-

feito estado. Trata-se á rua São
Bento 15, loja. S 1482

MOBÍLIA
Vende-se tuna mobilia a mu par-

ticular, ou troca-se por uma bicy-
cleta; ria praça Sete 11. 33; A.i-
drade. Deposito de j)ão, i-'6o J

• Veiulc-se barato uma mobilia
para casal, ou moveis avulsos.
Rua Gavião Peixoto n. 30 (moder-
no), : J-'459 ___.. .

PÍLULAS DE CAFERANA^.SnHo
CURAM

Sozõem-Maleltas
Feltres palustres

Intermltte11.es
S§.' Nevralsjiaa

Jlnllo cnliI»<lo cum ao IraUnções e fnlslllcnções

Únicos depositários, Bragança Cid & C.-R. do Hospicj^9

MEDICO

LOMBRIGAS

-:-4i_.200»G,_.
W^cftíáOMirtSi.JiVli

Veridem-.sç, para creanças. senho-
ras e homens, com reda livre c 2
freios, (lo mais moderno estylo tn-
_!cz, grande sortimento de patins,
football, capas para bicycletas, de
u.500 para cima e câmaras dc ar
a ú?5oo; na

Rua Sete de Setembro 182

Para exrxllir as lombrigãs e outros vermes do corpo humano, o
saboroso XAROPE VERM1FUC0 DE PERESTRELLO, deve ser
preferido, porque .... .

i«  E' milito agradável an pal.tdar, tanto assim que e prec.o
guardar o frasco sempre bem acauteladõ, para i|iie as creanças não u
tomem, suppondo que é alguma calda dc doce.

ao Além dc não irritar os intestinos como acontece com muitos
outros vermifugos, i dado em doses muito diminutas.

3»  Não priva as creanças de .eus brinquedos, nem de suas co-
midas, nem dc sua saude. ...

4»  Tem propriedade taxativa, e por isso não e necessário,
após o seu uso tomar nenhum purgam o.

Applicado tanto para creanças como para adultos. — Vidro 3$.
Remette-se pelo Correio i vidro por .i$ooo; 6 vidros, por l8?500,

e i. vidros. p°r 35?ooo. .\'ão ss acceita s.'l!')s nem estámpilhas.

VENDE-SE HA A> Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

PJERESTfiELLO & FILHO Avenida Passos 106

Instrumentos de cirurgia em
bom estado, compram-se. Cartas
a A. P. L.. Chácara da Flo-csta,
grupo 12—2$. (S 730)

Caciiorriniio de luxo
Vendem-se bonitos, fclpudos,

brancos, raça Teneriffc; na rua
Vieira Souto ri. m8, Ipanema.

J 1469

^i5TOWCT^^__K--^i^-ã--m!^^«sg^a^llnstituto Polygloticó*
Tív.So f-rrcioii-anüo 03 seguintes cursõa (Jcste i ti st. tu to :

ninso NORMAL. CURSO DE LÍNGUAS
CURSO AN MEXO CURSO DE VIOLINO
CURSO PRIMÁRIO CURSO DE PIANO
CURSO COMMERCIAL CURSO DE DACTYLOGRAPHIA I
CURSO ÜE TACHYGRAPHIA CURSO DE PRENDAS FEMININAS

O c.rpo docente i escolhido a capricho c merece absoluta confiança. '
' disciplina do estabelecimento é irrcpreliensivel.
No gênero é o unico estabelecimento da capital.

Avenida Hio Branco —
... ¦;W!S®smàÉ8S39tlBB

Um senhor, possuindo uma phar-
n acia em tun ponto central nos
subúrbios, c cm predio novo, com
armações, balcão, laboratório, con-
sultorio, c mais utensílios, deseja
encontrar uni sócio (pie seja for-
mado em pharmacia para dirigir a
mesma. O pretendente só poderá
dirigir carta á Caixa Postal 426,
uma vez que o mesmo traga o ca-
pitai de 5 :ooo$oocl (S 905)

300»V)OOOOi3-SÍ>OOOOOOg
ANTISEZONICO

IJESUS;
CORA EU 3 DIAS

Feltro intermittciite..
sezões, malelt »s

p «lustres

Rua Marechal Fioriano 173
p Esquina Tobias Barreto 760 _,
oooooooooooooooooooooo

Ouro a 1S850 a gramnia
PLATINA a 8.000

prata; brilhantes e dentes de den-
triduras velhas a 500 rs. cada um,
Av. Central n. 105. Casa de Cam-
bio. (S 152

rume. vaguimar lanzony
participa ás suas amigas c fregüe-
zes que mora na rua D. Lama
de Araújo 11. 71. Altenção; traba-
lhos em costura com perfeição,

(J 44<5

Bexiga, rins, próstata e nretbra
A UROFORMINA cura

ncphrites, urcthrites, catarrho
so.vc as arcas t os cálculos

. in;ufliciencia renal, ns cystitcs, pyctltes,
dn bexiga, iiitlammação do próstata. Dis-
de «cido mico e uratos.

das boas pharmacias - Ru a V de Março 17-Dsposito

CASA EM BOTAFOGO
Aluga-se ttma mobilada, com

conforto •para (pequena famil:a.
Preço módico. Traia-sc na "Mala
da Eurooa", rua Gonçalves Dias
n. 33, i" andar. (1103

DENTISTA
Precisa-se dc uma pharmacia, nl

estação <le Quintino Bocayuva, oti
Madureira, para dar consultas:
carta nesta ircdacção .1 M. P.

(R 105:

PRECISA-SE
de nsrentes. Boa remuneração.
Instituto Commercial. R. Ouvidor
n.' 73. (S854

/<T>\VD©ír*.vl)Í

i
PARA VIDRAÇA*'
JOMAUARB

Ourives 119
—RIO —

106 e 108 §

Em Nictheroy. drocaria Uarcclllo» M io-7

BANHOS DE MAR
ILHA DO GOVERNADOR

Alugam-se bo.is casas para ve-
rariistas e effectivos, na? saúda-
veis praias do Ziimby, 1'itangiici-
ras, Tapera, Olaria e Cocota;
trata-se com o sr. Henrique, e
mais informações i rua i" de
Março 43, restaurant. Ç1103 J

Quarto com pensão
Uma moça de familia muito

séria, deseja um quarto mobilado
ou não com pensão, em casa de
familia de tratamento . e todo o
respeito, que seja no centro da
cidade 011 perto.

Quem tiver, dirija «irta para
esta redaccan a I. G. (S u%l

MOVEIS
Tapeçarias e ornamentações — Àrmáclorèft

estofadoros
Mobiliários artísticos pnrn todos os gostos e preços

Cortinas, stores, roposleiros, sanefas, colchoaria, ele.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

63-RUA DA CARIOCA-63
Alfredo XVuncs <V O.

MOBPHEA!
Curas assombrosas pelo novo e

unico especifico a Spirochelina,
Poderoso depurativo das moléstias
da pelle e do sangue, sypliilis re-
beldes, darthros, ec.emas, manchas
c tumores da pelle, feridas e ulce-
rações, boubas, rheumatismòs e
cancros. Deposito: Granado & Fi-
lhos, rua da Uruguayana n. 9;
Rio de Janeiro. Vidro, 3$. Pelo
Correio, _$ooa R 602

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e cm boas condições por pre-
ços baratos; entrega na 1* presta-
ção sem fiador. Tclephone 4113
N<Mc. (S 1231

BARBEIRO
Ycmlc-se um bem afreguezadiJ

na listrada de Santa Cmz 2.234,
•por motivo do dono ter que se i'C-
tirar para fora, preço de oceasião.ÍR 

118Í

Garrafada do Sertão
co), tle

Compne-se it ío hervas, i preparai*
no Limoeiro (interior de IVriumbo-

real effeito na cura da syp IiiÜs c feridas dc (jualquer naturezij
„ venda nas pliarmacins e drogarias : Paclieco, rua dos Andrada?, 47 •
Granado, i* de Março, 14 ea S. Paulo, llarroso. Soarei tc Cf, ™*
Direita s. II. (M 4i».'
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£ auaiÀ-tóra, 8,de Novembro de 1016 'tÊã&'WÈB*a^ tmo.

PEQUENOS ANNUNCIO
Não comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
JPesagem gratuita em balança sen-

sivel a 1 gramma

VENDAS EM LEILÃO
PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

Em 14 do novembro de 1016
A. CAHEN & C.°

22, B. Barbam de Alvarenga
(Antiga Leopoldina)

Tendo de fazer leilão em «4 de
novembro ás it 1I2 horas da manhã,
ríe TODOS OS PENHORES VEN-
C1DOS, previnem aos srs. mutua-
lios nuc podem resgatar ou refor-
mar as suas cautelas até a referida
liorã.

Esta cosa nüo tem fillacs
VJ5UVE LOUIS LE1B & Ci

suecessores
R 9'4

LEILÃO DE PENHORES
Km 10 de novembro de tj;5

A. MOTTA & IRMÃO
5, Beco do Rosário, 5

Sas cautelas vencidas, podendo ser¦reformada» ou resgatadas até á
Eiora do leilSo. 293 J

IMPLORANDO A CARIDADE

EMPREGOS DIVERSOS
AI.UC.VSU 

uma arrumadeira ou
ama secca, não lava caia e nio

faz «uestio de ir para fora. Quem
precitar dirija-se â praça Duque de
Caxias n. 51, casa n. t, avenida.

(1093 L) J

EMPREGA-SE 
uma moça de con.

dueta afiançada, dormindo fura
do aluguel, para cozinhar o trivial,
ou lavar e passar ruupa; rua Bento
liiboa n. 76. (3537 C) J

ALUGAM-SE 1
NA

SUCÇÃO BB PBOPMEDADES
"SUL AMERICA"

Rna do Ouvidor 80
O» icguinte» predios:
At cbavei nos mesmos ou conlor-

me indicação nos respectivos carta-
zes. Tara tratar das 8 ás 6 da tarde.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras n, 453. com boas .acconund-
dações para íamilia tle tratamento,
quintal, luz electrica, etc. Aluga-se
por 30o$oooi

BOTAFOGO — Rua Conde de Ira-
já n. 46, com boas accomnioilatõcs
para família de tratamento, luz ele-
ctrica, etc. Aluguel i86$5oo.

— Travessa Honorina n. 38, casa, 7.
eom a quartos, a salas, lu: elcctrica,
etc. Aluguel tooSoooi

SANTA THEREZA — Rua de
Sanu Cliristina, 104, com boas eç-
commodações para grande familia de
tratanentp. porão, quintal, etc. ,

JU\PA — Avenida Comes Freire
n. 133, com dois andares, cora boas
accommodações para família de trata-
mente, luz electrica. etc.

ALUGA-SE o sobrado da
JéYvua, do Lanudio 36, com
quatro quartos, duas salas,
etc.; trata-se na rua da Qui-
tanda 68, Io andar. (J406 B

., . „„ uma linda sala- com
_.pensüo, bem mobilada; na avenida

Rio Branco n. aS. «" andar.
(1906 t) I

ALUGA-SEl>

VRECISA-SE de nma boa e
-1 perfeita coíplnhrira com
pratica de atcllers do 1" or-
dem. no largo de S. Francls-
co n. 25,1° andar. Mme. Lau-
ra Guimarães. (S 852)

PKBCI6A-SE 
de carpinteiros para

•Wetnoi estrada Real n. si 10
Piedade. (1073 D)R

PRECISA-SE 
de ttm homem «iria

que dc provas dc boa convicta,
afim de servir de vendedor ambukm-
te de um artigo de grande extr.iccão.
Trata-se & rua Marquez de Urafran.
ça n. 53 — Andaraliy. Ordenado
ioo$ooo. (im: D)

PRBCISA-SE 
de umn boa empre.

(rada de meia edade, para .lavare cozinhar, que durma
no becco do Rio 23

110 aluguel
(110SB) J

PRECISA-SE 
de um pequeno para

copoiro e maia alguns serviços;
rua 24 dc Maio n. 244 — Riacliuelo.

AMANCIA, viuva, com 63 annoi
He edade. quasi círo.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e além disso doente e sem ninguém
p.ira sua companhia, recolhida a um
«iuarto!

ANGELA PECORARO, viuva, com
«a annos de edade, complctiinente
cégu o paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Iliínha, com 70 annos dc «dade;

CARLOTA, pobre velhinha 6tm re-
curaos;

ELVÍRA DE CARVALHO, pobre
céita c sem amparo da família;

ENTRE VAIA, rua Senhor de Mat-
MfjiiJioí 34, doente iropoiJftilitada
Us trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma lubereolosa;  ~'

KRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc ambos olhos e
" 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrcriiuò sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
menores;

SOARES, viuva, velha seia poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
«¦in o menor recurso para a sua sub-
tíi&tencin;

SANTOS, viuva, com 68. annos de
• -ilndcl gravemente doente de moléstias

THEREZA, pobre céguinlia sem
miiilio d» ninguém,

PdlECISA-SE 
de uma menina pnra

serviços domésticos, dc casal; &
rtta do Riachuclo n. 74, sobrado.

(1179 C) R

PRECISA-SE 
de tima boa corpi-

nlicira; rua Gonçalves Dias n, C.
sobrr.do. • (1143 O) J

AMAS SECCASE DE LEITE

PRECISA-SE 
de uma empregada;

ua rua Ignacio Goulart n. 158.
Sampaio; (1454D) J

PRECISA-SE 
de dois rapazes octi.

vos c decentes; riu Visconde de
Inhaúma n. 32, das 7 1)2 ás 9 i|e.

(1411 D) R

ÍliíllBll«!IÍIBii!lii«l!lllitll!Íll««!!
OS QVB SOFFREM DO
ESTÔMAGO DEVEM USAR

Guaranesia
mmmmmíMmiwmmm
ALUGA-SE 

o sobrado da rua Fio-
riano Peixoto n. 4 com 4 quar-

tos, 3 irrandes salas, todo om» asca-
das para a rua, coeinha e mais com-
modidades: chave e tratar em baixo,
no botequim. (4.H E) J

A LUGA-SE uma boa sala, pa-
-£Vra gabinete de medico ou
advogado, com direito fi uma
sala de espera, decentemente
mobilada; na ru» da Consti-
tuiçSo n. 4; trata-se com o
dr. Semi. (J 353) E

ALUGAM-SE 
o 2° andsc e escripto-1

rio de frente no't»-í* rua T." de 1
Marca, ao, próximo, i do Ouvidor.

(1.111 J)

A LUGA-SE na rna de São
-tt-Bento 30, 2° andar, esqui-
na da Avenida Rio; Branco,
grande quarto com boa pen-
são. com ou sem mobilia, cnsa
de familia, 2 pessoá^lSOlj»."f| tor»)

^Tosse
(K

ALUGAM-SE 
ura quartel e

Ia, em casa de fanutfa; na rua
Bcnedicto Ilipop'yto ti. t casa

Cisí; í)

ALVGa-SE 
um quarto de frente com

Iuí. direito . cozinha, sala de jantar
e banheiro, por 3S$°oo. Rua íl>..Rr
sario n. 24. 2" andar, (t.110 J) r,

ALUGA.SE 
em casa de familia, ura

commodo de frente, -mobilado, com
pensão; na rua Silva Manoel n. 32.

(1031 E) J

de. frente,
 a peasoa séria» tra*

ta-se na rua do Lavradio n. 111.
(to8t E) R

ALUGA-SE 
uma sala

cora mobilia,

ALUGA-SE 
um bom .

40$; na rua do Kiachnelo n
sobrado.

quarta,' melo
<l"7

preço
92.

8) J

ALUGAM-SE 
bons esmniodos para

moços solteiros, de 33% e 40$; na
rua de S. Pedro n. 143. >¦• - _

("73 lv) S

m
E MOLÉSTIAS DO PEITO usem sempre"XAROPE DE GRINDEL1A"

de OLIVEIIRA JTT2WIOHL
Poderoso CALMANTE, TÔNICO E BXPBCTORANTfii

Pedir e exigir sempre:' GRINDELIÀ OLIVEIRA JÚNIOR
A' venda em qualqwr pharmacia b drogaria Arauto Freitas à O- ¦ Rio de Janeiro

~r£"

ALUGA-Sli 
-um quarta jara rapa*

solteiro, dando frente' para a ave-
nida Central, entrada pela rua rVis;
conde de Inhaúma, 9{ús t"S« W S
___L_ 1 ¦ 33 , —.

ALUGA-SE 
. .

dc S. Francisco
na loja.

andar da travessa
n, cs; trata-se

(1293 E) M

J
ALUGAM-Sli 

duas salas de frente, I A LUGA-SE a cisa moderna da rua
a rapar.es do commercio; na rua il.lt..rão de Itamby 11

Marechal Floriano Peixoto ri. íS.
(1353 E) B

ALUGA-SE 
o 1° andar da rua dos

Andradas n. 91S os chaves cn-
contram-se no armazera e trata-se ua
rua do llospicio n. 70. Quatro Na;
«In. (818 £.) R

AlLUGA-SIi um -bom quarto com
todaa as commodidadcs; ua praça
MauS n. 73. 2° andar. (1095 U) J

ALUGA-SE 
pclo preco excepcional

de iso$, o 1" andar do predio da
rua do Riachuclo n. 22, a casal ou
pessoas sem creanças e de tmtamcn-
to. Trata-se no mesmo, das 7 as 11
lioras da manhã ou das 5 rl- da tar-
dc em deante. (1061E) J

A LUGA-SE um esplendido quarto
Ámobilado paia casal, dando frente
nma a Avenida, entrada pela nia
Visconde de Inhaúma 11. 9'. a" andar;
tratamento fino. (850 E). S

A LUGA-SE ou traspasso.se o con-
Atrato do predio da rua do Hospi;
cio 11. 139; trata-se na rua General
Câmara u. 238. das 10 aa 12.

(839 E) S

m ii n ft.v,

llm Ali
Toiu« PEITOvL\h HA-

KINHO
Uua 7 de Setembro 186

ALUGA-SE 
um optinio sobrado, na

avenida Gomes Freire 140; as cha-
ves no 1° andar. (1479 E) I

ALUGA-SE 
o prediu da rua Eva.

xisto da Veiga n. 109, loja, o so-
brado, para morada; trata-sc com o
sr. Brandão, Hotel Avenida, das 2
ás 4 horas da tarde. Está aberto.

(1448 E- J

ALUGA-SE 
quarto com ou sem mo-

bilia e com pons3o; travessa São
Francisco n. 6. 2° and. j(i3io E) o

AI.UGA-SE 
a espaçosa loja, própria

para qualquer iiC6<;CMMiiciihor do«
1'assos 71; trata-se a, roa da L»pi
n. 103. -'• 1(455- E) B

ALUGAM-SEmobilados e
csplendíifcs quartos,

com pen»o, coin vis-
ta para o mar, para (aiiltias ou ca-
Valbeiros de trataaicntçs jiia rua Sc;.
nador. Untai, i4,v. . .1.. C8l7 W b

TECIDOS
DE UNHO

A 
LUCA-SE um quarto
in'""

de frente.
mobibdo. oau pensão iui avenida

Uio Jli-auco 155, s° andar. ÍM74E)J

andar para pequç-'a 
Quilanda

(11:6 E) J

.LUGA-SE o a

ALÚGA-Sii 
um quarto mobilado, c

indccpndciitc (so$ooo). Dá-se pen-
são, querendo; na ladeira do Senado
n. 7. ( (112.1 E) J

ALUGA-SEdo predio
pojr 1:

o primeiro pavimento
io. ladeira do Senado

oí", trata-sc 110 nic-nio.
(1-251 f.) S

modos ipara familia
de r "
Sul.

ai, com com-
chaves na praiade llotafogo 11. it>6. Telephone 164

(1537 G) J

ALUGA-SR 
a casa n. 71 da rua

D. Marciana, Botafogo. As cha-
ves estão na iodariarua da Passagem.

Cruzeiro, 131,
(1152 G> J

ALUGA-SK 
próximo dos banhos de

mar, esplendida sala de frente, tno-
bilada; rua Silveira Martins 149.

(ii7< G) S
* LUGA-SE por ijo$ a casa da rua

^XGeneral -Meiina Barreto n. '163-
VIL Botafogo; trata-se oa rua da
Alfândega 11. 12, 1'eixoto 6 C.

(«154 G) J

ALUGA-SE 
por 170$ o «obrado da

rau de S. Luií Gonzaga n. 66,
S. Christovão, cora boas uccommoda-
ções para familia;-trata-se ii» rua da

Peixoto * C.
(1155 G)

ALUGA-SE, 
a

d
raoazes ou senhores

.do commercio uma inare»['.ci si-
Ia de frente com oorta nara o )ardint.
entrada independente, luz electrica o
banheiro de chuva, em casa -de uma
senhora; rua Paulino Fcmandcí1 38.
Botafogo. (1236 O) K

ALUGA-SE 
um bom predio com

commodo» nara familia pudim na
frente o grande quintal na rua. Auto
n. 84; as chaves no 92. Laranjeiras;
trata-se ua ri» da Constituição n. 62.

(u6i C>) J

AL.UGA-SE 
um quarto de frente, na

rua do Senado 6, ' " '
solteiros.

410GA-SE4*frenti, oon

sobrado a moços
(IS57 K) T

PUECISA-SE 
de boas ..collcteirtt

quc trabalhem com perfeição,
bem assim, opremlizes ^om olguma
pratica; rua dc S. José 11. 100, so-
brado. (14B7 U) S

PRECISA-SE 
de uma pcqcena dc

12 a 14 annos, para pouco ser-
viço leve; á rua Senhor Mniiosinlios
n, 13, perto da r. Vis. Sapucaliy.

(1521 D) J

PRECISA-SEportugiicüa,
d* uma empregada

para lavar c cozinhar
jura pequena familia, dormindo no
aluguel, rua Conde lrajá 11. 17 —
Botafogo. (781 D) J

PRECISA-SE 
de uma empregada

para serviços leves; p'oferc-sc
portugueza, á rua Teixeira Júnior n.
71  S. Christovão. (1232 D)

\Í',UGA-SE 
uma boa nma dc Icitç:

na rua Campos da Paz 11. 52, sala
dn frente. (129S A)S

PRECISA-SE 
de um aprendiz dc

marceneiro, com pratioa: na rua
da Assembléa n. 41. (867 D) J

Brancos e de cores,
com 120 C|m largura

cada metro as
3I500, 4$000 e 41500

Sortimento enorme i
'Vciirla.caLiaslria.o!

Grande escolha

uma inaRiiifica sala dc
oom ou sem mobília; rua

Evtrlsto ók Vtiia *6. (iíCo E) J

nor 50$. quartos mo-
 com roupa dc cama servi-

ço c luz clectrica; av Rio Brauco_ 11
3o andar. (ií06 li) J

ALUGAM-SE.bilados

A LUGA-SE um bom quarto, cm
^Vcasa de familia. á rua da Quitan-
ih 17. sobrado. dsifi E) J

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE. 

por 120$ o predio da
rua du Neves 10 Paula Mattos;

tem bom quintal; trata-sc. 110 n. 17.
(i2í8 F) S

, LUGA-SE uni bonito sobrado çLarniazcm, á avenida Mem de Ra
315; trata-sc no mesmo. (u63i')K

A 
ILUGA-SE uma sala grande com
duas janellas, própria para um ho-

mein de tratamento 011 dois rapazes
d» coniincrcio. c familia, não tem
arcanças; na avenida Mem dc Sa
11. 329, sobrado^ (i"8 1') R

1>RECISA-SE 
de «raa empregada

para ama secca e serviços leves;
ila rua Alice Figueiredo n. 8s —- Es-
tação Kiachuelo. ('12:2 A) J

1)lll-X'ISA-SE 
de ttma perfeita ama

secca, para tratar de creanças.
ciiic seia «ória e limpn; na rua Silva

(1416 A)- RManoel 74.

T)KKl'ISA-SE de uma ama secca,
». para cuidar de uma creança, que

¦..-ji dc boa condueta-o muito limpa;
rua Viuva Lacerda'n; 32,— Largo
«ios Leões. (1222 A)

}»RECISA-SE 
de um.i ama secca

de meia edade; Matriz ti. 49 —
llotaíi (4tC A) J

Cozinheiros e cozinheiras
- A l.Uf.AM-Sli boas cozinheiras c¦iiiociiilías honestas e da rocia. Pc-
ilidos a Agenor Portugal, na estação
<le Vassouras. Enviem sellos.

A LUGA-SE um bom cozinheiro,
XAlpara casa de familia, dando fhn.
ça <ia sua condueta; na rua Figuct-
•redo dc Magalhães tf. 76, Copaca-
liana, (ns» ") «

, l.liGA-SK uma cozinheira de for-
i-Vlio
n faniilia vá para fora; rua
uu 11. i)S. (12ÍI

fugilo. S6 fe acccita casa que
Ua.n-.bi-

It) S

T3KECISA-SE de um rapaz; para
J. vender gêneros de novidades. E'
inútil apresentar-se sem licença; rua
liarão do Rio Branco n. 13.

PRECISA-SE 
de officiaes acabado,

res e montadores, para obra de,
creança;
loja.

General Câmara 11. 281,
(1322 D) S

PRJ-:CISA.SE 
de uma

quc entenda dc saias c
costureira

...... blusas; c
um moço quc entenda de alfaiate i íi
rua Senhor dos Passos n. líS; so-
brado. (1.529 D) S

. I tI,ÜGA.SE uma perfeita cozinheira
1"Vc lavailcirn, para casa ile familia
ile tratamento; na rua dc Santo Ama.
ro n. 29, casa S. (143-1 B) K
'OlIiDCISA-SE dc uma cozinheira;

I. rua N. S. Copacabana n. 583 A,
casa 2. (1478 li) S

rnitECISA-SE dc
.1. ra dc forno

uma boa cozinhei-
e fosüo, quc faça

jnaiü nlgiuis serviço», c quc seja
muito limpa 110 serviço, para cisa dc
íamilia, tio prolongamento da rua
.Mariz c Uarro3 51.1, fim da rua lia-
rão de Amazonas. Dormir no alu-
Kiicl. (1430 B"! R

PRECISA-SE 
dc um bom ofiic'al

inctalurRico, quc trabalhe era1
bancada e chapas, no que di?. a c^tc
a-.-iitío, .'1 rua do Lavradio 11. .11, loja.

ÃOS DOENTE?
CURA RADICAI* da sono»

rrliòn clironira ou recente,
estreitamento de itrctlirn, em
poucos dins, por processos mo-
demos, sem dor. Gnrautc-se
o trntiimento, impoteiiciii, sjr.
philis e moléstias da pelle,
nppl. 606 c 014. Vnccina
antigonococcica. Pagamento
npús a cura. Consultas dia-
rins, das 8 As 12 e de 2 ás
10 Ja noite. T. C. 5081. Ave-
nida Mem de Sã, 115.

Casas e commodos, centro

TRANSPARENTES
ENTRANÇADOS
ENCORPADOS

LISTRADOS
LAVRADOS
BORDADOS
GROSSOS'

LIZOS
LONAS
PUTOS"

AI.UCAM-SE 
dois quartos dc fren-

te dc rua, mobilados, cm casa dç
faniilia, dc muito asseio, .1 um casal

.sério, 011 u dois rapazes decentes. Da-
fçe iiensíto,. avenida Metn tle Sátiii,
subrado. (11671-) R

AMT.A-SE 
unia boa loja para ,nç-

gocio limpo, tem moradia e vitri'
uc; ua rua Marangtõpc 11. 3?Étr?S;
ta-se 110 mesmo. (U03 S) U

'A-:.

AI.UOA 
SE o casa da rua Silva Wa

noel 11. 127-A, com
com-motlos; a5 chaves no n 1
de sc trata. (i.ííi

níafriu ticos
1 127. un-

li) s
A -LUCA-Sl-,

XJúniontar

I>Kr-XlSA-SE 
dc uma perfeita coei-

nhcirn, que durma era casa; rua
Itoddock l.obo 11. 3J|. 1457 B) J

IJUICCISA-SE 
dc umn perfeita co-

siiüieira dc forr.o c "fotíão, que'.tnr.a no aluguel e impa caria dc
iondticta, ii riia S. Francisco Xa-
ricr 11. i.-i. (135- ") J

pniicisA.si; d.
.i para cozinhar

fllIlO.-!,
•194

uma empregada
c lavar, para um
na rua liarão dc

— Andarahy..
(11S0D) R

L)RECISA-SE 
dc uma cóiiiníicira

branca, moço ou dc meia odade,
31 tra cozimuar
«juatro pessoas
lembro ti. ts:

njiular .1 lavar, pana
lloulcvatd 38 dc Sr-

(i.y.Clll .1

CREADOS E CREADAS
IA.rt.UGA.SE
X\j2i annos tle

tur rapaz da row. com' edade, bem forlí, ho-
«esto c trabalhador para tomacffcóntá
<le chácara ou toutro serviço de res*
Rionsabilithde (é de còr). Xratàr á
rua Mnurity t-í», pharmacia. (1410C)

isto é, n quem dc; jar
uma ofíi ina, vendc-sc

uma topa com ferros, um moto.- o
serra c:rcular conl h devida inesa, ri-
xoi. poli-s, clc, prompto a funecio-
nar c perfeito; mú, rua l'rei Cane-
ca. liãzar Vilaça, _ (8,-6E) S

ALUGAXt.SE 
sahs e miartos. mobi-

lados com ocnsã.., a mocos de tra-
tamento. tio palacct; da areniila .Co-
mes 1'rciic 93 1=48 E) T

A£iLUCA-SE próximo ao 'Mercado
"ovo, 

um i" andar, r^r 112$; uni
.1° andar nor io:?, com bons conimò*
dos c trata-se na rua D. Manoel.. .1.;.

(1104 1-.) .1

em todo o gênero, todos os gostos, e apro-
priados a qualquer applicação

VESTIDOS DE PURO LINHO

Brancos e de cores a 25IOOO !
Saias de linho a llfOOO

na CASA LEITÃO, largo fie Santa Rita"
I.UCVÀ-SE o 3" andar do predio

ii.; da rua Primeiro de Março.
o mar. (71" lv) .'

\ I.l.T.A.SE unia moca pottugttcíai
iTLpara rirruinadcira, chegada lia pou-

de tisboa, dando referencia d'
condueta; na rua Bento I,íshoa i
'1'i'iciihonc Central ,ísIS. (i-|ioC>

A LUGAM-SE as seguintes casas
rllpara familia:
Uua General Pedra n. IJC.

para ne rocio e familia . i5o?ooo
Hua Mariz c Barros 11. 3_;o,

diversas casas, m " Vil-
Ia E-isciiic" desde. . . ioi?ooo

Rua losi' Clemente n. ii. . i33?ooo
Rua Santo Quisto dos Mila-

Krcs n. 103 çitSor.o
R-.ia Sa.Tc Christo d.is Mila- .

cres, a loia do n. 100. 110^000
Rua do Cunha, a loia do

n< (^ I0I?COO
Rua Viuva Cláudio n.. ,",3!.

nroprio para nccocio e
familia ,• itc-?ooo

Rua do S. Peite, n loia do
n. 281 CIJSoop

José Clemente n. 4.1. . . oüioi.o
fiadèira do João Homem Co uííouo
I.uz. luie Contra-AIroirante

Uaptista das Neves n. .to sosfooo
Ioro da Holla n. 11S.... . u.sfooo'S; 

Pedro 11. 35L Iqia- to.isooo
Trata-se ã rua de fa. Pedro 11. 7-.

eom Costa Braga & C. <C|8 l-.l Tv

1JKKCISA-SE di
.JL Iodos serviços

uma creada par.";
n:t rua Riacliuelo

(Uj-S C)

IJUECISA-SE 
de uma creada rwra

. todo serviço, cm cisa de peque-11 família; travessa Miuatoii .>$.
(ti3S-D) J

creada par.-.
dc edade; ove-

íS:, Cú^a iG.

A T.UGA-SE um quarto dr frente.
iXeom l-.ir. direito á cozinhai Kila
de iant-.ir c banheiro. P'r .-.?!•; na rua
do Rosário 11. 24. =" nndar. iu

A
com vista pa

Al.UC.A-SI-te bem mobilada
de Sá n • í£;_

.4 I.LT.A-SK por 150S n loia da rua
l\in Riiichuclo 11. ,clP7. com dois
quartos, duas salas c deli.cndciicia.Jcm
luz clectrica.

uma bo» sa'a ile íten-
na avenida Mem

tSij E) S

(1347 h>

A1X0A-SH
primeiro pavimento

predio dá ladeira do ?euailo
11. 20, por i-'i>Ç; trata-sc nci mesmo.

(l3jjl li) _»
A l.l.T.A-SIC uma nova rasa, 5 rua

Üilo Riachuclo 11. 2-4-A; as cliavcs
estãn na venda dn esquina o tnita-t-J
110 lanto de S. Francaço 11. 3o.'Ca.
fé Portusal. d-93 h) h

A UÍC..\,SI-
ZAdepcndcnt

lí uma c=!;k'mliila sahi in-
ente, com todas. ns. coníhio-

didades, cm casa dc ¦¦fàmíliiti na rua
dos Andradas 11. 51 .>" andar.

(096 1-) R

4 IiUGA-SE tini primeiro andar 1
Accnle; Travessa. D. M.aiioel
nerto ib Mercado Novo. Trata-sc
loja ii. iS. (l".'.I E>

A UJG.VSE para familia c
i-Vu.:r do prutio n. ,.v da ovo
Passos; Jtrata.se na loja. (isi>r.l-.^ K

.4 I,l'G\-SE uma sala dc frente.
irVonde não lia outros inquilinas; T1
rua do Ouvidor 5
sombra-

r.iida

A l.UCA-SI-
/Víaniiii,'

¦•¦' andar lado da \ t.-nbaljic fór
(1500 lí) .1 

' "

2 1J4 ,'.s 3 i',2 d.i
Casa pintada _c forrada

paz" o cleciricidatio, da
da C.uea 11. 8,t.

(i-oõ K)

Qucreis

POMADA
cliniln» a tuspa,

VENDÍ3-SE EM

ÂlLUGVM-SE «"" níoBnííica sa.a
quarto de frente, bem mobila-

e com optima pen.silo; a senhores
trad-meiit», KSltldantçs ou casal

na ru:. Primeiro de Março
(117S I-.) J

A I.UOA-SE o prc.ro da rua I.u-.z A T.I-fyA-Sl-, d
£\.de Camões 11. S-. coiii ia com- Xliardc, a
modo», to-.i. s indcrciidcnlcs, luz ele- de novo, con
ctrica, uáz c quintal: Aberto da rua \ isconde
ús 3. ('""» '¦>  
~í 

11TCVSE um <üããrtõ"ciii casa dc A l,lrC.AM-SE jinl.ns pu separados.
rJ.íàiiuÍui n moços o-.i .-1 casal que X"Vos sobrados c ii.-mázcm ua rua l!o

fora; na avenida Henrique Acre 33; 'trala-se a rua i.-; I cdrn 7.1.
VaHaçtarcs, 2^. ^lil_Í"J:"!':'r' '" '

ter uma, taelln. JJoXiclU-iva ?;>; 
|

USAE m

AMERICANA 8
dá brilho o evita a oticda tios cabellos M

TODAS AS PERFUMARÍAS ffi

lioin uabinete. -<lc

AI.UC.ASE 
a casa \', loia, da tra-

vessa Cassiaiio n. 7, Gloria, com
tuna sala, dois quartos c grande quin-
tal. As cliavcs no sobrado c. trala-se
ua rua do Kosario u. 131. loja.

(1032 10 J

AT.UGi.\-SE 
para negocio

loja inteiramente nova,
da Mem de Sá 11. 349.
rua l'rei Caneca; ponto
futuro.

limpo
da tivcni-

esíiuina da
de grande
(044 10 R

Consultório para Senhoras
Toda a senhota píde con-
servar e augtncnlnr a sua
belleza, uraças aos ulti-
mos q tuacn-ilhosos des-
cobtimentos do especialis-
Ha, Dr. H. Gatibil, cx-
píolcísor tVAcadcniia de
Belleza de Paris.

Os tratamentos do Dr.
Gaubü não sBo dc inaiu-i-
n alguma, comparáveis
no9 chamados "Cttidados
da Belleza", usados <tté
agora. O seu principaliim. nüo i cmbellczar a
mulher, maa sim euppri-
«nir as «oiisas c os de-
leitos que compromettem
u sua Belleza, como se-
jain 1 pdloü supérfluos,
Bardas, manchas, pannos,
espinhas, Iciravoa, pontos
negros rugas e toda cru-
ipção da cutis, qualquer
que seja' sua procedência.
Tratamento infallivcl para
o desenvolvimento do bus*
to c augmento dos seios;
tratamento para devolver
uos seios caldos ã rige-
za e firmeza da primeira
formação.

Todos os especifieos do
Dr. Cíaulíil. são de tão
fácil npplicação, mie cada

um os pôde applicar cm
mia casa. Tratamentos cs-

no seu consatono, altendid03 ror uma senhora rcccmcliegeda

ALUGA-SE 
uma casa por 88$, tem

grande quintal; ua rua do Catte.
te n. ;i4. (683 G) J

ALUGA-SElado, limpo
um quarto bem mobi-

....... arejido, cm cas»
de faniilia, com ou sem pensão; tia
rua Senador Octaviano 11, 3jo, Agua»
Pétreas, (365 G) J

A I.UCAM-SE quartos independen-
mtXttt, * moços do commcrcio; na rua
Bento Lisboa 11. ;. (302 G) J

A 'LUtlAM-SE cm easa de fatnilia,
X&4intá boa sala c um quarto; perto
dos banhos dc mar. Ferreira Vian-
na n. zo, (n"0 G) K

ALUGA-SE 
1!tn bom sobrado, com

duas sa'us, tres quartos c cozinha;
ua rua D. Manoel 11. 4ó; ti-atil-sc na
armazcni. Oj|3 G- .1

IWilllIlllllWLliilli«l»i:il!ll«!li»líl
¦ CHA' DE MINAS ¦

¦-- 
(Legitimo Chapéo de Couro) 5

Deposito: Kua dos Ourives 54¦
iiinananaiiaBiiBiniiiiÉ'

Leme Copacabana e Leblon
AiLUG.\-Slv por

rua Guimarães
140$, o predio ii

 Laipora 11. in.'Está .forrado c pintado de novo. Tra-ta*se ó rua Dr. Domingos KeVrèlm
11. 292, Copacabana. (4S3 li) )

pcciaci,
de Paris, ou pelo mesmo Dr.

Massagens manuaes, applicatíei elcctrica», elcctroiraasseur,
ctollse, banhos íaciaes, etc, Consultai grátis, das 9 ás ia e das
S. JOSÉ N. 81 — Rio.

electro.
ís 6-

ALUGAM-SE 
as casas ns. 1 c 9'da

rua Dento Lisboa n. ?o, tem tres
quartos, duas salas, cozinhtv c quintal;
as chaves no 81. (1404 G) U

A 
iLUGA-SE um moço para Jardim ou
chacarciro; na rua D. 'Marciana

11, '104. Üotafogo. (i377 ^»)

A 
LUGA-SE a casa dc sobrado, conl
excelentes comnioii-is, á rua das

Laranjeiras u. 431. Chaves no 3?8.
(136; G- K

A ILUGA-SE uma casa eom dois
.quartos, duas saiu « com todas^s

commodidades liygicnicts; na rua Car-
doso Júnior n. c;4; informa-se com'
Lulu1. (1.168 G)

ALUGA-SE 
para familia dc trata-

incuto o grande e confortável i°
andar do predio inteiramente novo da
avenida Mem dc Sá n. 340. tendo
7 bons quartos, duas grandes salas e
mais dependências. (645 10 R

A 
LUOA-SE o predio 11. ai2 da rua
•Tavares llastos, com duas salas,

dois quartos, cozinha c ttm grande
salão. Está aberto das 11 ái 4 da
tarde! trata-se na egrej ade S. Po-
dro; á rua, Tavares Hastos, principio
da rua Ilcuto Lisboa, 110 Cattete.

(13Í1 G) R

A LUGAM-SE casinhas n 11
AAvcnidii da Gloriu, rna do
Cattcto 123. As chaves na cu>
sa IS. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia 11. 202. G

ALUGAM-SE 
dois quartos, cm cnsa

.de ¦familia, .1 casai uu a senhoras
de todo respeito; na rua Vinte do
Novembro n. 81, cm Ipanema, proxi.mo nos banhos de mar, • (689 11) J

ALUGA-SEdois
esplendida -casa com

pavimentes, da rua Barroso
11. 244, Copacabana. Álnguel dc or-
casiâo; 0.% chaves. na venda próxima
e tralar ua rua Uruguayana n. 6o.

(7S0 11) J

ALUGA-SE 
a excellente casa d.i

rua Ecrcjinha 11. 53 com 4 quar-
tos, luz clectrica, fopiio n gaz, etc;
as chavos no armazém da esquina;
trata-se á rua da Alfândega 30, 2"
andarj telephone, norte z88i.

(1003 H) M

AWJGA-SE por 100$ uma boa easa
com duas salas, tres quartos, gaz,

clcctricidade c mais dependências, ú
run Pereira Passos n. 3B, Copacabana.
Informações i avenida Atlântica. 761.B

tlantiea, 76
(620 II)

ALUGA-SE 
6

Nascimento Silva
redio

¦iiiiinauBiiDiipaiiiaiiiiiai

ICHA' 

DB MINAS
(Legitimo Chapéo de Couro)

Deposito: Hua dos Ourives j.|
iiaiiiiHiieiiiiiiaiioiiiiiiiaiia

da tua Dr.
47,. (Ipane.

ma; as chavea estilo no predio junto
11. si e trata-se na rua Mnrqueza dc
Santos n. 41. chalet XIX. Cattete.

(i.1?3 II)

ALUCAM-SE. 
a casal ou cavalhci-

ros de tratamento dois cxcellentes
aposentos cm casa de familia, proxi-
15» aoa banhos dc anir; f. rua Buar.
qu» de Macedo 36. (1157 G) J

A iLUGAM-SEoptiníos commodos com
/Ivista. para. o mar, mobilados, e com
pcnaío, cm casa-, ie familia estraii-
iteira; 11.1 praia de Elauiciigo n. 70.

(I4S G) J

ALUGA-SE 
em Santa Thcrczn, uma

casd "com;wíb tjttiãrçoj, duas salas,
luz clectrica ¦ os lijíis ptrtcnccs, - por
130Ç; infornia-5q:-nai.ai»' Maria 11. ^84.

;. 
¦¦¦ :--:?jfetr <-t01 l') l

ALUGA-SE 
a uma senhora dc todo

respeito, tini quarto com luz de-
ctrica c liinpcsa, cm logar muito ore-
jádo, casa dc fami'ia do máximo res-
peito-, na rua Monte Alegro .11. 17.
próximo .á rua dojjiacluiclo: (ggClQj 

j DR^S DE CEVAU, Onde

Boa opporlunidado para as possoas íntolligentes o
aclivas. Sc V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganharmuito dinliòirò cm. nègociosíi'. ter coragem o audácia, boa
voz, olliàr magiietic-ò o áUractito, vencer c dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c sor

feliz em amores e em relações de
todii a espécie, escreva-mo irome-
dialamotiíc, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-

conhecerois as virtudes das
GRÁTIS

LUGA-SK
A5' ¦ ,bons quartos^ duas . _ .
ctrieidade c mais dependências;
chaves estão na mesma rua n, 5;
trita-su á rua do Senado 11, 230

bom sobrado da ma; maravilhosas Pedras de Cevnr, recebidas da índia.
síías "à". cie-' Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Ruu Senhor

dos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
«04, Rio.

A LUGA-SE unia sala de írenlc, in-
XXdcpcT-Jcritc bem mobilada, com
boa pensão, a mn ou dois rapazes dc-
cci.itcs: clcctricidade c telephone: rua
Vise. Paranaguá ií (Lapa) (isó.lElJ

(.T)i 10 J
» LD-GA-SE um

l\a luz i-lcctiic.
11; .17, sobrado.

contiiiodo r.niliilatlo,
; na rua da Lapa

(1538 V) J

dc.4 LUGA-SE uma boa sala
ÍXle muilo fresca cm casa dt
inilia: teleplione c iniiis comniodid.
rua' D. I.uiz.i 3fi (Gloriai.

,i LUGA-SE
/ÍLlllOCOíí òü
cdnendeiue;
(Gloria).

. .11,... tes;

(l,v£l')J
uma sala de, frente, t'n
cavai; tem entrada in-

no Uoco do Kio n -'í.
(15--S 10 J

A LUCA-SE por ion$, confortável
Aeasa para familia, ;'i rua 1'etrbpolis
11. 2. com tres quartos, duas salas,
clc. Trata-se na rua Conde de Uai--
.péndy u. 41. Cjt36."i It) K

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

AliUGA-SE 
a

dc Guaratiba
com ire.- fiuartó'3,

tal, l-or 1111$.

Al
depen
porta:
ltdtaf

da rua Karii.i
145. ria Gloria,

duas salas c quiu-
O.sj.1 C) R

11.

LUGA-SE confortável casa com
dormi'orlos, d-.as salhs; mais

ncitiSi bom quintal, bondes a
na rua General Itolytloro; 3in:

tS;i G) ÍJ

A Iiü(JA-SK pou 100*000 a
f^casn tía nia liarão tle Una-
ratilm n. 13Gj u cluivo está
110 h. 134, (Cattete).

(S Slilí)

,* LUGA-SIÍ, nor contrato, o grande;
Xl-béllo e confortável prediu da r-.ia
de -S; loi-n llaptistá n. -". HotafoRO,
pililcndb sei- visto a qualquer liura.
Tratn-se na rua Sete dc Setembro
11. iti", sobrado; escriptorio n. i. dás
.1 ás 5 lioras. d.iSo (.) .1

s.ila dc fre:;-
na rua Sil-

(l-MI G) J

ii LUGA-SE uma bo.-i
ati-ic, caíi de familia;
veirn Martins, ao.

* I.t'1'.AJi-Siv cai cisa dc família,
¦tkuunrtoi o salas bem mobiladosivo
rua Ueni.-niin Constam izi. (45o)J

.«etn filho-;
n. 23

ORECISA-SE de uma
.JL_ cozinhar e lavar, d*
T.'Íoa Salvador de S'á

!3RIJC1SA-SE de uma i
caía dc família t dc

ir.cnto; travessa Nascimcril'¦•) -- Morro do Senado.

rcada para
fino trata

o Silva n
(i=9i C) i:

A 
LUGAM-SE na Ave-
nida Central n. 15

SObradO, PaitSÚO Mi- j 
-77;{iõvsF™.a boa íaiã dc frente,

neira, magníficas «a- A*™;»^ «^?'i«
la.SO qUnrtOS de fren. \-;ãn teleplione; na rua Scimdoj^Dam

te.clcgat3tetn<*'»êemo-\i 
''

bilados e eom tssit-

TJREÇISA-SE dc uma creada
.1 inteira confiança, paro lodo
serviço, cm casa de pcciufiu ír.m 1
-.-.-i Coronel Pedro Alves ti. ri
1'r.iin Formosa. Ci23fi ( )

um0 pessoa
e 120$; duas

\ ILUGA-SE um quarto
Xi.do, n rapaz ou casal;
Theatro n. <'•¦ s.-tlantlar.

A íitIGA-SIi! «ma portn
XSLuin pequeno vnvcjò,
ponto muito transititilo;
ttt-so com o sr. Duarte
largo dt» Cat-ioca 13.

pnra
cm

tra-
Pelliir,

B

I>redio
pro-

pnra escnptoriòs; trata-sn noj"
do referido predio. t-°5 jwj

A 
IiUGA-SE o 2° andar do
da rua dõ Ouvidor n. 89,

prio
anua

beni areja-
na rua do 1 ,-;
(>'33iE) J||9são :

fOOS e 12Q& i tíUaS ~\ ;\K, \.SE d" - • andar do predio d,

pessoas 18o$, 2ooê ^^^^ ,;06'nSín,
e 25o$. R 1532 j ? .»^= .... n,a da o»;^.-^-

CiUIIIIi BRÃSILI
(NOM13 REGISTRADO)

C&spa a inllaniiinà$:âo © É?!M!Í""
gsçêes;.íios ©llaès

Era. todas e&s splusirxiaar

A LUGAM-SE aposentos dc primeira
r&ordcm para cavalheiros, na \ illa
Adão, especialmente construídaestes fim; o iliie ainda nao lia esf
neta caintiil, a preços reousidi r;
rua Menezes Vieira 11. 1.1. próximo
rua Visconuo do Uio llrancr

;in

E) R

iB"BaK íSJí !S5'ia?:,:s::;:sr!E::: "JS" !s; i
DÓIS CÁLICES OESTè ^

PODEROSO ANTI-AUDP %
nVITMi AS MAIS GRA- Q
PES DOENÇAS

Guaranesia'
I
ISBfit

1I
lanHfflBiBiiáiiisiiBfiiI

a -io
Pc-

completamente pintada c n.rra-
da de novo. lendo muito bons suo-
sentos c nunca falia agua. tü;ü-.)I>

àLUGA-SK 
pari família, n lo;:

pruii 011. ;S.l da rua dc S.
pintada "

A LUGA-SE m.
iXfrento com nltòvai bc.11 arejada.
em casa de família; nrceo f»o$ mçn-
saes. cum toiio o conforto; rna Silva
.Mauccl 11. í.io sob. .. UiC-7 E) S

A LUGA-SE a casal ou a senhor dí
xitr.itainciito, uma boa sala c cas;-
nlia de jantr.r, mobilados e com sir
vcntla do cozinha. 1'rcço módico;
rua do Cattete ti. i.to, sob. (ns"G)l

na

ALUGA-SE 
a boa f

na rja llrngúayivha
dc

A LUGA-SE
JTVnia dos
Dará familia;
á rua Luiz W

por ií"?, r-
Andradas 1;

C-iniõií tfí'

fronte;
sobrado.

(1168 i:> s

daàoUrarto

Ominnracs;
(il^nLCíb

mLUÇA-.SE o iíevm ÜÇipicno ar:;-.
.zcm. com -acut c í eicctrictitedÇ,

rua dos Andradas n. 102; trata-se
rua da Carioca ic, c-jin Viilar

(u:o lí)

4 LUGAM-SE 2 b
i.~ip;i7i>s ou casal
Ottoni 14=

m$

:-• .-.ml.-.r.

cuartí.s, a ra-
ru.i Theophilo

(146S E) J

.-SE» l.fi
Jc\.::.,s. á rua
trcí qirarl IS. dil
clcctricidade. etc

>. LU'
íl-iani

:a bonita casa
I). Marciana

is salas, por5o,
(1.174

po:

G>

Pena

o pi-c-.lio da rua Pay-
i:.|, t=tá reformado c
requisitos - necessários;

incsníü é trãtá-Ee cum
á rua dc Santo llcti-

iximo á praça Siiinz
Oic-lG) .1

* LUGA-S15 uma boa casa no bairro
-tVdaa Laranjeiras, travessa l*«rnan-
dina 11. 46, com quatro esplendidos
donnitoiio.i o bom quintal, ; çom luz
clectrica, foRão a Kaz v niaíü accòni*
tiiodaçõcs; as cliavcs estão no n. 41«
c trata-íe até ás 11 horas, na rua
Alice 11. jfl c desta hora cm deante,
na rua JVinz dc Camõé3 h. 4^, !!• dc
Mudauçíis "As Andorinhas''.

(.1121 G) 3

Cunir.tpidftc.mi o
PUITOUAIj MA 1NIIO
Hua 7 «Io Kotcmbro, 1S«

A LUGA-SE a cnsa n. io dá rua
XJiTiivarèa llastos, no Cattete, roni
tres quartos, duas salas, quintal, í.i.Kàp
a íím c mais dependências, está mui-
to limpa; as cliavcs estão un arma-
zem da csq-.iiiia onde sc trata.

(1174 G) J

A I.UGA-SE a c.-.sa da roa D. 'Ma-
ri.--.nna n. 14. casa (>', as cliavcs

u. 9. ciicdrerEãdo. (1274OS

A LUGA-SK 11 cnsa du rua
•^*-Sl!va n, S5, a familia do
tratamento, com (1 siilns, 5
(jtiin-tos o mais Cüiiimodidn-
ãvf. Trntii.sc mesta reducção
com o sr. Duarte Velix.

A LUGAM-SE as casas da rua Alice
X\i.) e 18 pintadas c forradas dc
novo, com clcctricidade e peito dos
boridçs! ac cliavcs na rua d.ir. F,'araii-
jeirãs .t8i; preço modioç. (i48íiC)S

ALUGA-SE 
por 1::$, uma casa

com dois quartos, dilas salas, cozi-
Ima. quiiital, jardim, porão clectri-
cidade, etc; i travessa Oliveira 11. S;
as chaves estão uo Armazém Ideal á
ma Real Grandeza :o". (1504 G)T

áLUGAiSE 
«111 espaçoso quarto de

frcnti-. mobilado com gosto, a pes-
soa de tratamento; á rua Tavares
Rasios .30; trata-se próximo á rua
CmiEclbciro Heiilo Lisboa. (103 G)S

A -LUGA-SK a c.-.sal 011 pcsso.i dc
XÍ-tratamçnto, um bom quarto mobi-
lado, com pensão, lianho.1 quente e
frio, e perto dos banhos de mar; ná
praia dn Russell, 1O0. (857 G) S

MIOVE3I
tiUAXDF.S UEDUCCOES nos preços, como sejain; camas para «oi-

te'ro -'-.3 a 3;?! ditas Rislori, para casados, 4«$ c 45*: lavatorios iiv
çiezes, 

'50$; 
toitéttcs-commodas, n>..$ c 1115$; giiarda-vestidos, js$ c 43$;

..-.i-i.-1-l.Vic.-i"-, .13$ e 43?; tçuanli-praloj; superiores; no? o i;oS; guarda-
vestido', de desarmar, 100$ c no$;mcsa5 elásticas, soS o ss?; mobdia-s
estofadas 130?. 140$ e 180?; dil-is SúbAiiíerica, 1110$ e uo?; cadeiras
mui sala óu-nüarto, 75Í c So$; i-ddciras dc balanço, 33$ c 40$; dormi-
iorios; 420$ e .',.vi$: diversos modelos, a _escolher; sala <lc. jantar, 380$ -
too$: colchões de crina, 1^$ c 23%; capim. 3$ a 10$,
mineira qualidade, no - LEÃO UOS MARES.PEÇAM CATALOGO

tudo dc

4 LUGA-SE um muno; nreco bara-
XVtn nus fundos da loia do Barbeiro,
á rua do Cattete 7"i trata-sc na me»,
nia loja. ÇjS«r '-'_i

1 LU.I
xlexcc
I/cranjc:

A-SE
lentes

.-a=a dc sobrado; com

Cliavcs
(4i

das
o i;S.

G) U

A IilÍGÀM-SG liiiitüiiflcos :111o-
-íi-snítos com <m seiii mobilia
c comidii sã o vitrintlti. 1'i'l'ços
módicos; ltiin CorrOn Dutra
,,, 1-1G. (.T 5783) fi

ALUGA-SE 
para familia de irala-

mento, um;t casa assobradada á rua
N\-rj- l\rnira 11. 8IÍ; pintada c for-
rada dc novo, con: cinco Quartos, duas
salas, cozinha, banheiro, quintal, f'|-
rJn habitavcl com Installaçao clectri-
ia: 'is chaves èstio r.a mesma rua na
padaria defronte. Trata-se nn rua de
S. Pedro 11. ,ií. >-ciii o sr. .dano
Uasto. Teleph. Norte 39i3. .(Oi-Çf'l J

ALUGA-SK 
a casa 1

pitão Sa*qm3ò, 38;
tão
limiar

mesma rua,
i da 1'alrit!,

1 da rua Ca-
As chaves cs-

csanina da \>-
irihazcm.

(1:87 C.) -s

4 LUGA-SE a
xXGiiiinabàraj s
ria tliesnín rua it-

casa n. 1» (Ja
As cliavcs

armazém.
(liSÜ

rua
estão

G) S

i l.KG.V SE tima
Apara descanso; cm
só; rua '.'.leria lo-'.

ala confortável.
casa dt senhora
ob. (!S|"G) S

.11,l'f;.\M-SK ns llnilns casas
&- dn rua I>. Marciana 87
(2^0!?), o 93 (280IS).

(It 1048)

A H-GA-SK um bom quarto,
xXcasa dc íamilia decente, com

JO,
cesa toda;
sobrado.

em
di-

na rna do Cattete
(31(1 G) S

Saude, Praia Formosa
e

A I/UGAM-SÉ por preço barato, boas
y casas com dois quartos, duas tíalaa

Cardoso Marinho a* ;, escriptorio;
Praia 1'ormosa. (909 1) J

ALUGAM-SE 
por preço barato,

boas casas com dois quartos, uma
sala c bom quintal. Informa-se á rim
Cardoso Marinho ai. 7, escriptorio.
Praia Eormosa. (998 I) J

* LUGAM-SE, em casa de fnmilia
.£%. ie tratamenlo, bons commodos,
por módicos preços; ma do Livro-
mento 11. roj. (1136!)

ALUGAM-SI}. 
na rua da Aiiierii-i

34, btas salas -de frentt e bons-quartos com crande quintal (1311 Da

ALUGA-SE 
para negocio, n boa loia

ti. 201, dti rua do .Santo Clir.Stc,
dos Milagres, ji com urmações c ei-
pa para um bom botequim ou tt-::-
dinha. Trata-se á rua de S. 1'cdi.i
11. a46. (Ó46 1) K

A LUGA-SIÍ para negocio o prediu
XVda 111.1 Visconde de Itauna i.|r.
com inimenso terreno nos fundos, on*
de pódc ser montada uma graode í?
biica ou uni elegante cinema, pois
o ponto è ie primeira ordem; c mes-
mo na praça Onze de Junho.

(047 D K

ALUUA-SE 
uma cnsa com duas sa.

Ias dcÍ£ quartos u crande quintal,
na rua t\r> America n. 63; trata-se na
rua Santo Girislo n. 147, com o sr.
Ramosj (i.n^J) t

ALUGAM-SE, por preco barato, bon
casa, com dois quartiH, uma Haia

e bom quintal. Informa-se á rua t-V-
doso Marinho 11 • 7, cscrijitorio. Praia
Eorinosa. (inS4 I) J

ALUGA-SE 
o magnífico predio, pro-

prio para faniilia, com seis quir-
tos, dua« sahis, grande terreno, rua
dc S. Vicente n. 57; trata-se m.101,
com 09 srs, A. lNnlo & Irmle. te-
lephone 1014, sul, tem eleci-icidade.'liondes á porta, preço .'Sj$ooo.

(240 m ;

\ LUGA-SE
ir.VHarbn»a

casa da rua Cunh.i
33. Saude, conipletamen-

te nova nrooria nara moradia; \m~\ver. ua mesma das 13 ás i* horas.
Trata-se ua rua - Uruguayaria n. 174.

(«fit D J
A LUGAM-SE 03 oredios da riialJa-

JrlLrão de Petropolis n. 15a com en-
trada ao lado da travessa n. u TI1!l-
gnifica casi para familia dc algum
tratamento, boat banheira chuveiro.
JÍ12 elcctrica. muita aijua. < quartos, 2
sahs. noráo habitavcl. bom íoií.in á
•lcnlia tendo i metros do alutrn Ao ni-
vcl da rua: chaves no uonlo dos bon-
des da Jístrclla. c trata-se na rua do
lío-ario ios loja; as dc ns, 2 c .| da
rua D» Cecília também superiores cen
lU(h> c rroprias par aíamilia nêqucna
c de olgism tratamenlo. (1400 1)J

A LUGA-SE n mocos solteiros,mna
xx&vcclente sala dct frente, cm caça
de familia: rua Visconde Sapticii-
hy 231. (1417 1) S

A-LUCA-SE
Aus. 4f.

por 17$ os predios
j2, da nm Conselheiro

Pereira Franco, i" e 2" andares;; re-
centemetite pintados c forrados, ilhi-
minados a hu electrica, com quatro
bons quartos, dirai sahs c ilrpeiidcn-
cias; ;is chaves estão no n. 56 e tra-
ta-sc na rua da Alfândega n. SC. su-
brado. (1471Í) J

.4 LUGA-SE o predio assobradado da
XVrtia Coronel Pedro Alves u. iüi,
om conrpScto estado de limpesa; ¦ o
própria a familb decente; IroUi-se na
rua Theophilo Ottoni 11. i;tf e a
chave acha-se no agougul daquella
rua n. H5- O41.Í Í) K

A LUGA-SE a rasa nova 11.' 2^5 da
xiruá Kcal Oraindcza, com quatro
quartos, duas salas, etc, etc. Tra-
ta-sc uo u. 229. (6G3 G) J

A t,UCA-S.IÍt • por 22.1$, o predio ;
XXrua Vi*cü'iiic Silva 81; chaves |
rua Con \. Iraíá 150: trata-se na Com
panhia dc Administração Garantida

* LUGA-SE
.'1 a dc iu--.

um bom' qilitrto. eni ca-
lia com pen^o. para

na orni.-.i £ si dc Novcm-• •' (Vsoq Ei .1

». T UGÃ-SE 11:11a linda
jticriplorio, ou consultório
cisai dc tratamctitu, sem
t-ua dá Carioca ;-. i ."dar

sala para o?-
io ou para

lhos; na
(1535EU

\ 1UGAM-SK, a cavalheiros í.o
llcoinincrcio. bons conimodor.. coin
Itu elcctrica croa.io para fazer l-.ni.
teta co insácadas cara .-. praça tjum-
z« de Novembro; â rua U.ipii u. ¦¦

1139 El a

a luga;se
juictrica, I>ar
(Làvrailin "• '

unia casa
familia;

com lia clc-
níi rua do
(139? ,E) K

\ T.UIJAMrSE bons commoJo
X\\::s clectrica, a moços so
na r-.-i do Lavradio n. i---

(1393 Kl 1!

A LUGA-SE n predio
Amo ie .ili-.icida 36;
34. e trata-sc ;i rua d*

da riu Ruu-
ns chaves uo
Odland.i 135.

(11C6 E) 5

A LÚGAM-SE tmia''?.-.!-! quarto . c
/ÍLzinha còm luz clectrtcà; 2° ánfíiár
da rua í.'ru;-;iiayana 14:. (tá^S^A _'

A LUGA-SE um abíseuío mobilado.
XA.com luj. a um moço do commer-
cio, com ucnsão. nucrèndo em casa
de fanilia; rua Miiieje? Vieira n. 06
sobrado. _<^i8 l-.I J

Ai 
em cafa de família

lllga-Sc ,.,, ,0j(, rcn,c.:;0, uma
«ia, bem mobilada, para ura casi!
coin f-¦¦; «em pensão, á rua Christovão
Colombo it. iai, Caltcle — Uois1 ^deDtitembro. i_Ü__2

Precisa
comprar

rua tía jynítamla C8> t-tKO 'i) K

\ I.ur
iitres
qiiintali
e- f-uira

A-SE nor I.1--5 nma casa cohi ] ([UU.KK
quartos, duas falas e grand
na .rira dj Cattete n. 21.
por" icj$. com rfòU quarto

grandeide qui
área e ov»tra

na ruaitd (cs.-.
por

Den-
G) J

luas iW\$ e
?•$. teia pra
to .I-isbra Sc

A fiVGXihSE qunrtos c pcn-
ü.siio cbnfoft.aveis dcstlc 4$
jinv (li:i, c iniiii saln com pnit-
são pitvit fu

casa quc maib vantagem offeroce, em preço» e
ides 6

.A.. 3E\ COSTA.
Mobiliários de estylo e lílinutíisia, manipulados

com as melhores madeiras do paiz.
Ao ísosío do mais exigeutè e ao alcance de todoa
Especialidade cm capas para mobílias e slores bordados

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SKDoze de ü
casa :ia travessa

Dezembro u. 15. i>roprJa
[¦ara familia; as chaves no 11. 11 d:j
iilcsiiiá travessa. (1.137 J) S

da Ta»
talas, dois '",'jartoà,

As cliavcs ¦estão
(1=17 .1) lt

\ 1.1'GA-Slv ti casa da ru;t
10G, com

tftteíricidãdel
no u. ioá.

duas
ctd.

A I,UOÂiSR n predio da rua Cam-
X&pos da Paz n, 11G; as cliavcs ca»
contram.-sc "a raesnia rua n. im, ar-
ínazem. Trãta*sè tt^, cu.i do Hospi"
cià u. ra, Quatro Núçües.

(Sio n n

ALÜGA-Slí 
n casa assobradada .Ia

rua dos Coqueiros n. -•>. pintada
c forrada dc nqvo, coai acconunc i;i;
ções arejadas, luz elcctrica, bondes i
porta, etc.; a enave está na rua Ita*
Iiirit' .-.. 7, onde s-j informa.

<J02 1) K

A LUGA-S13 nor 2oo$-. o nrcdin ;'i
>^lrua Knrãí. de Scrtorio s8; cliavcs
rua Barão dc Itapaeipc i.-,.i; tratii-sc
na .'ainti.inbi.i de Administração C.i-
rantida, Quitanda 03. (.',421 ]) K

1 011 2 ciiviilliei-
luz ele-!

Remeltcm-se catalo ros para o interior
i<*)

A LUGA-SE um
Ajaacllas. a r.-is:
110 tratamento, 110

fi.dc. :91-

n.uarío
1 oy a :

stleado

ÍA (13-16
. 111a 1;.i 1; enr

SafSS1^.W Rua dos Andradas - 21"'"" 
Ti3Lit;L'l-IOKE rSf. 13T.OFnmilinf, Pniçn .Toso de Alcn

U. Cattete. (f 407) Q

A LUGA-SE a familia a boa casa 30
xlda rua Contra-AIinirante Uáiitista
dr.s Ncveí, antiga rua da Luz. proxi*
;no á avenida Wo Comprido. Çfi43J)R

A LUGAM-SE liellos at-iscntcs, cs-
Apjçosoa c arejado?, comoletamenle
independentes! a scnlion-i e senhoras
só-, «nc trabalhcin :'óra, r.a aprazível
caia da rus Harão de ItüpaRipe n.

(H63 J) K

,^fei
:s>-~"



<^^p'-'^^'-^r:~'-^-c-~r^r-:7______ ,__,__, .- :rTT:P^Tr,

-!.-;;• 
'.'¦:. •¦->-. '!";«'¦¦'- '.';«:.':'.""•','¦ ,'.-'-¦•¦.<?!,. ..'• ' 

.'- 
_ 

- ",,. 

;¦'¦¦ ;¦-«-:-.•

„„. , ., i i^mn,,^, ««.......! .¦^j.rrr^zp;:"~y:ÊTZ'^y''''^^,n^^^'^^cf-,'^f]^^^
$T<fijT:

..-._-SSBUg|^ipt|8J!"$*í

/ BÃ^MANHA — Quarta-feira, 8 cie Novembro <lc 1016 "~
«ga i ¦¦ ¦!¦_ ______SS_- ¦**w*'*-"U-'-***-Be-*a

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

DE

0 Meiro Fopiar
OU_rrrr:—t

mrías do
:anto se

Manual completissimo da arte de cozinhar
e fazer doces

Verdadeira eneyclopeJia culinária, onde lia receita» para todos os ms-
tol, Iodos os paladares Além das receitas _•*'*«>«>ras, crao FRANOr.-
ZA. .OR-UGKZA ltí.r.r,lí_A; AM. EMA, CHINE/A. POLACA. .1 JR-
CA RUSSA e do todos os paizes da terra, com a3 suas cspccialida-
«les! lia lambem a cozinha verdadeiramente brasileira.- , .

Ouizados mineiros, quitutes ba Iraiios, gênero paubra, iguaria
norte, manjares do sul, principaliiienie do Rio Grande, indo quan

Muítiicas, carurús, angus, feijoadas á bahia.la com, leite de côcoj
loròs, sarapateir., eaiigiiiuinlia, etc.  ...

OBHA DIVIDIDA EM CINCO PAUTES A SABER:
PRIMEIRA PARTE. — Cozinlia estrangeira — Collccçao Tomplcta.e

variaila de centenas dc receitas das mais afamadàs e saborosas iguarias
«Ias cozinhas: «Potluíucza, italiana, Franceza, Ingleza, Allemã, Russa, _ur*
ca e Polaca, precedida dc um vocabulário dos termos francezes mau cni*
«pregados «a cozinha, nos restaurantes e nos banquetes. ....

SECUNDA PARTR. — Cozinha brasileira — -Centenas de variadissi-
mas receita» para se preparar com perfeição qualquer prato da cozinha bra*
»ilcir.i, tanto dè comidas' do trivial como de iguarias filias e de preparo
pouco conhecido. Especialidade da arte culinária fluminense, cearense,
mineira, paulista, nortista c do sul do lirasil. Não existe nenhum outro
livro «ne trate lão dcscnvotvidaincnte e com tanta exactidão da Cozinlia
Brasileira como O Cozinheiro Popular— Todas' as receitas slo verdadeiras,
garantidas, experimentadas, " , 

"_'
TERCEIRA PARTOS. — Manual do .astrleiro — Formulário cora-

pleto para sc preparar qualquer espécie de massa, pasteis, pastclhiihos,
empadas, empaihics, tortas, croquetes "vol-au-vciit", dariolas, nugas, pan.
«úcca.i. poços de amor, ete., etc. , .

QUARTA PART15. — Manual do Copciro — Arte de liem servir, e

Íòr 
a mesa, tanto cm casas de «família como em banquetes, á _franceza ou

americana, erguida de uma collecção de "menus" á europeu; e a bra*
üileira, em francez e portuguez, de íórmi a facilitar os "maitrcs d Ho*
lei" a organizarem qualquer banquete j arte de trincliar u9 assados, distri*
tu.ii dos vinhos, nas differentcs partes do banquete, etc, etc. _

QUINTA PARTR. — Inteiramente nova — Accrescida a esta cd'Çao.
O LIVRO DOS DOCES ,«Contendo ionunieras receitas de Pies de Io, pi«cs leves, gateaux,

pudins, petils, gateanx, tijelinhas, bmmucloj, bolos, lunchs uiavonnaiscs,
fc-lcttffi, tortas, tortiahas, babás, manjares; doces de trutas, cremes, gelcas,
marmeladas,- bolinho», mães bentas,, bons bocados, fatias da Uiina, bolo
fcranco, trouxas de ovos, fios de ovos, tabeles, baba de moças, qucijadinnas,
Bolo doa Aluados, bolos dc amor, Vaes não vens, doce dc queijo, coiripo-
Ias dn melão, de cajus, cidras, laranjas, «íanaz, morangos, pecegos coco,
«nicixas, etc; -biscoitos dc vinte qualidades; pudins de vinte (malidnacs;
crèmís de vinte qualidadesj doces do frutas de todas as qualidades; uvas,
peras, abóbora, limão, figos, ínarnielos, etc, etc, etc.

AtUCA-SE, 
para pequena fami.111.

uma ncquena e boa casa. nor .preço
counríodo com abundância d água, na
rua'da tiberdade n. va. cm b. Clins-
tovío; as chaves estão no n. aa "ja
mesma riis. onde cc traia: bondes «cie
Joelicy-Çliib. ¦'-  (116° D R

AÍ.UGA-SI* a ata Ji rua Costa
AGuiraãrâcs n. 39. Retiro da Ame-
rica S. ChristovSo, bondes -e Slo
Januário'; as chav» estão em frente,
no Sirmázciu «do sr. Brandão; aluguel
rio$ooo («J«>9 '*) T

ALUGA-S 
. uma casa na rua Ba-

Tão do Bom Retiro; aluguel 101$;
trata-se na mesma rua n. 339.

I,UCA-S8» casai da Villa Mu
.ml, & ri» Barroso n, 67, Copaca-

bina, com noas accommodacões. para
familia regular; as chaves estão no n.
73, e trata-se na rua da Alfândega
133; aluguel 110?. . W8_.____,

Ai_UC,A.Sl* 
-pnr Ss?, o predio' 'Ia

rua Affonso Cavalcante 11. 186; ns
cliavcs no n. 190 c trata-se na rua
Barão de -Mesiiuita n. e^S. Andarahy.

(10,-4 ti) R

AI.UGAM-SE 
prédios,' com bons

commodos. quintal grande, luz ele-
ctrica; tratam-se ua rua liarão do «om
Retiro n. n«i; 8i,$ooo. ('4° I-> o

AMJGAM-SE 
os predios da rua

Conselheiro .Tobini ns. , 19. com
bons commodos, jardim c quintal gran-
de; tarsa.so na rua Barão de Bom
Retiro n 119.; oi$ooo. (140 >*)•»

AI.UGAM-SE 
boas casinhas na ave-

nida da rua Francisco Eugênio nu-
mero 13?. (1.114 J)'«

A LUGAM-SE as casas da roa
A». Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), transversal & rua Pc-
reira -íunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro o tanquo do lavagem,
todos os commoilos illumlna-
dos ú luz electriea. As chaves
no local. Trata-se na rua Gon-
çalves Dias 3_, próximo da ci-
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Canipista,
cuja passagem em duas se-
cções _ de 200 rs. Alugueis
009 o IOO*?.

A I,UG V-SH a ousa, recentemente
^Aíonslrui-la. com altos c baixos, dn
rua S. I.uiz Gonzana 404; ver, na
mesma; tratar. Ouvidor 1J4. das 3

GRANDE*FABRICA Dl.XüVAS
A MAIOR DA CAPIHAI4

Premiada na Exposição Nacional de 1908 com o
GRANDE PRI3.ÜIO

Fabricação: a mais perfeita, pelo •ysteuia'*'JÓVIM', de luvas
<le pellica, suede pelle de cão, etc, etc. Grandj* variedade de co*
rcâ em peHicaa e suctles.

. Depositários da-3 afamadas luvas pelle de cão, para gmar car-
ros, iiu-rca CONDE'. •

Ultimas novidades em luvas de seda e flo, cm leques a ultima
creação para o verão próximo. G0BEL1.V0S, grande novidade cni
leques estylo, bolsas de seda e couro as mais lindas, meias ac sc.
da, lio c algodão, variedade infinita em corc3 e' -preços sem com*
petidores.  ,

Tem sempre grande "stock" de luvas de pclliçi e suede para
os Srs. atacadistas, com descontos.

A. COMES & C. . _____TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAULA il* 38
Telephone n. _.4s«i. Central _* RIO'PE JANEIRO.

V'ENDE-S-5 
ha estação; da_ Penha, Jur '" "¦'¦"" "

AtÚGÁüS 
. uma capa,

de Jlaio n,
aluguel 81$;
n. ís.

na rua 24
47 "Villa lhnilia" ;

trata-se na mesma rua
(1108 M) J

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabello.
branco? fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa cora
tres applicaçõcs.

Vcnde-sc cm todas as per
fumadas, pliarmacias c droga-
rias. — Preço 3$ooo.

ALUGA-Sl'* 
a boa chácara «da nia

Mauá 09. Meyer (Cachainby); tra-
ta-sc na rua Ouvidor'131. 1° andar.

(1224 M) J

ALUGA-SE 
uma casa ocreplctamen-

tc nova. cora 2 -alas. 2 quartos,
cozinha b?nheim.c quintal, a rua José
Bonifácio 11. 7$. .casa n VII. estação
du Todos os Saiitos:- as cliuves estao.
por favor na nicsina rua n* 81 erma-
zem; pira.tratar.' na rua V|«P"Kf*511. iotj, lcja. (3"S ») •-

ALUGA-SÈ 
'por TO*J. l«oa

Acnsa com porão, pa rua
CaroUnau,g^lIocha.ia(>^

ALUGAM-SE. 
casas, na Villa ICdr

mundo; *,.. auartos, 2 salas, luz
clcctrica; .-.ltiftucl s*>$* .ru-,n.*'j!,i.
mingues 113. estação da ?"£*$: 

R

ALUGAM-SE 
:• confortáveis casas,

d.-.**,» «.$! trala-se «A*
berto Kocha, Wa Camli'lo .lB£?ic,_i
502, Jacaiépatjiii. _;L "4 ' ;;:-

AI.UG.VSE 
excellentc predio,

lc '" ''
com

íó_i."a's"'commcdidai«es, na rua
Engenho Novo.ua. em frente a i-an
celta, estação it» «Sampaio; chaves uo
11. 4, mesma rua, onde se;_,JJ(~.'1Jj". j(1011

. Uma csccllente vivenda, situado o
predio em centro de terreno, constru-
cção dc pedra o cal, quatro quartos,
duaj salas, varanda, cozinha, porão,
\V. .C, dentro do predio, água em
abundância, 81000?, á rua da Alían-
dega lao, i" andar, das 2 as 0. (1264"

VENDE-SIÍ 
com u.Kcncta,,? íf.

dio' situado 4 rua Sâ n. 8i, estar
çãn «do .Encantado,' completamente no*
vo,' paredes' dobradas, ottrahente esteti-
ca, medindo de írente"!^ metros, dois
quartos, dua9 sabsi cozinha- tanque o
W.-C. <lcntro de casa; a rua da
Alfândega 1*0 Io andar, das 2 te 6.
4i«-oo$ooo. (i*»" «) 1

S Tendes algum desejo que, apezar
de vosso esforço, não conseguis
realizar? Sois infeliz em vossa fa-
milia, ou ein commcrcio? Prccisacs
descobrir alguma coisa que vos
preocoupa ? l«_zer voltar para vossa
companhia alguém çme sc tenha se'

VENDE-SE 
ura lote de terreno eni

parte, alia, local saluberrimo,, ,jde
,11X41, «ituado i rua Barão de. Te*
tropolis: preço i:~5o$; a rua da Al*
fandega 130, i° andar, das a « 6.

(1264 K) J

paradi
jogo,
lestia

VENDEM-SE 
magnificos lotes de

terrenos, í rua Conde dc Bom*
fira, Tiiuea, a.600$ e 800$ o metro
de frente; á rua da Alfândega 130.
1» andar, das 2 ás 6. (i26_____)J

liT_ND"Ê:SÈ â rua Álvaro, Engenho
\ Novo,'dois predios lautos, paredes

dobradas, bem localisados, perto de
bondes c trens, dois quartos, duas ila-
Ias, cozinha, luz clcctrica c gaz, mui*
ta agna, preço de cada nm c-ioa?; a
rua da Alfândega J3°> i" andar, das
2 ás 6. (1264 «)J

VENDE-SE 
ha estação de Ramos,

próximo, á estação, scia minutos;
rua Major Rego n. 34, o .predio es-
tvlo moderno, boa construcção dc tres
annos, situado cm centro dc terreno,
dois quartos, duas salas, cozinha, tan-
que. etc.; .-preço 4:400$; á rua da
Alfândega "130. 1° andar, das 2 ás
6 lioras. (1264 N) J

VENDE-SE; c mfrente -.'estação
T Bento Ribeiro um solido predio,

estylo moderno, com dois quartos, duaa
salas, cnzinlia.il um bom terreno que
mede vinte metros de frente por 36
dc extensão. Preço .1:300$; á rua da
Alfundega 130, i" andar, das 2 ás 6
horas. (1264 N) J

GANHAR
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO!

DINHCIRO

Um grosso volume encadernado- d e
500 paginas- contendo as cinco

partes reunidas.  5$000

AVISO
—»

Inlcríor, eom fl eua*
A Liviaria Quaresma Xi,,a brevidaiics -possivcr ç íu-re de
ilespeias com o Correio, bastando, tão sóiiie.ile, enviar a'.sua^Vinipórtan_cla
<i$ooo cm dinheiro, não se neccitam seUoE), i:Ti CARTA KEG1SIRADA
COM O VALOR «DECLARADO c dirigida a PEDRO DA SILVA (JUA-
KESMAj nia dc S. José ns. ;i c 73—RIO DE JANEIRO.

as 4. h.6o D R

1,_...-.-.,.-, uma casa. nova. com
ou tem contrato, nropria para qual-

quer necocio, na rua Joe«ey-1-/liib '_?'.!
trala-se i.n mesma rua 197. U'l* D)
ALUCA-SEo

A 'LUCA-SE por 76$ o pre 110 a rua
A.cncntc.Costa n. i93i chaves,no
n. 199; trata-se .na Comp,; de Adml*
«nistraçao Gvantida, a rua da_Qiu-
taii'la <i8. (4418 L) R

edio
A 

I.UGA-SE por fii$ o pred
Paula Brito 11. I4Ü _trata:ee

Comp. ile Administrnção Garantida, á
tua da Quitanda, CS. (44'7 W R

ALUGA-SE 
por 200$., ..

predio á rua _dc S. Chr.stovSo

li
Miguel Braça, r;pociii)ista em ex.

tr,ict;ün ile .altos c .tinhas encravada a,
iem dòr, cie., r. Ouvidor 163, sob,
V. Ií. 1505. Aos domingos atten.
«le chamados a domicilio. Teleph
Norte 2659.

ALUGA-SE 
pnr 140S. a casa <la

rua Dr. ArisliJes I;.ibo 181; tem
Ires niiartos. mais «de.pendcni-.ias. jar-
<iiin c quintal; as chaves estáo uo dc-
«ctsitd (!!o pão eni frente; os apnarc-
thoa estão cuardr.ilos. e trata-se á rua
Misericórdia n. 2. sob.; praça 15; tel
3.1,1 Cl, ••--•.'•:* '(ifC-f .1) :S

ALUGA-SE 
cm casa fr.inccza, por

35$, um pcquciio quarto mobila*
<Ío, para pes=0T sósinha; 44. ma Ba-
rio da Itapa'BÍ|«c. (i.iSa .1)

ALUGA 
SE por 35$ um bom quar-

10. com janclla. na rua Visconde
ile üaniicaliy 11. 22;. casa V. a casal
sem filhos oti senhora só.- (1324 J}J

ALUGA-SE 
a nova casa da rua IV

raliny 11. '44 (Conde de Bomnni),
com tres quartos, duas salas, luz cie-
ctriea e quintal. Está aberto c tra*
ta-se" ua riu do Rosário 11. i3',,!<')a.

(1033 M J

ALUGA.SE. 
por sC-iS o Krandc so.

liraií- Conde dc Bomfim 2.-o1tc"ii
iiiuitos o Rrandos aimseiitos quintal,
banheiro, Raz e nltctiicidudc.

(1128 h.) J

loja do
rist

197; cliavcs no iíoulevard dc São
Christovão, SÚ; trata-se na Com», i.ç
Administração Oirantida,. Quitanda
n. 63. <+l-3 ''• lv

ALUG.UI-SE 
d-.ias hoa3 casas, com

duas sala-', «tlóis ouartos (-rr-iuk-s,
cozinha c inai-i coinniodidadcs. luz elo*
ctrica, 11 familias decentes, a travessia
Affo:is«i n. 25, casas 1 e II .Uivca;
chaves na casa II; 0^0 "iS 

,«,,s'*-3,
uma. «1431 K) R

ALUGA-SE 
por

f

ALUGA-SE. 
110 Alio da Boa V-isía,

cm casa sem outros inquilines. um
auaito mobilado c indctienaVatc. a
uma sctihorá s«> e dc re,_eitoi «l«i-fc
nciimo; iiifori-.-.acües 110 escriptorio
dn "Correio «du Manhã". ("47 *OT

ALUGA-SE 
uma casa na E. Nova

da Tiiuea iso: quintal, tanque,
independente, banheiro, ete.: aluRuel
4üS; as ehaves coin d. Albina no i»7.

. (397<i M «

RHEUMATISMO - SYPHILIS - IMPUREZAS DO SANGUE
Eczemas, dartliros, ulceras chronicas o ' rebeldes, enram-
su com o antigo o nfamado ROIJ IH* Hl/MMA, flo AWi-c-
flo do Cawàllio—Milhares flo attestados. A' venda cm to-
das as' pliarmacias o drogarias do.Bio e dos Estados. I)ç-
liositarlos: Alfredo do Carvalho _. «Ü.—1" do Miu-çir- 10.

7C III D
Maia Lacerda

(«5;.-trata-se na casa XU. lístacig de
Sá. avenida ('34' j_)

c quarta de írcn
idessa *!'
(13<ÍP) J

ALUGAM-SE 
¦ hs" casas ns.

VIII da rua Dr.. 
* '

ALUGAM-SE 
Fala ........

te. nara casal-, rua Viscondessa «l«_
1'iraeinmai 4li

baixo1, do predio
At,UGAM*SE 

ni baixos d
da rua Ur. Mattos Rodrimics

Biitifci rna Leste. Kio Comprido.
(1 --"1 .1) .1

A.̂l.tlGA-SE um espaçoso quarlo,
Vproxlmo .-.o bonde de cem réi-,

ti- dois rapazes do commcrcio, casa
•to familia estrangeira sem creanças;na rua Navarro 11. 70. it.ipiru'.

(1141 J) J
**¦¦**- —¦¦¦—¦¦ ' '¦- — . -, .-—_—..—.

ALUGA-SE 
unia moça para todo o

serviço; em va-q .!e úm õas.il senr
lilhos; nu rua Machado Coelho'; st.

ti-il.l .1) J

\ «LUGAM-Sli Brandes quartos, com
it-Lou sem pensão, a casal ou cava-
llieiros decentes, com pensão, reis
iirãtõsí (««>$; quartos desdo 40?, 45$,
«50$ u ss?, lem clectricidade eliuvciro,
ele.; ua rua de SailfAntia n. 33,
proxinio á casa Kortutm. (1..65I) 1^

ALUGAM-SE, 
com pensão,

tiioàico. a familiiis
pos c e.reiados quartos
l.obo ot».

preço
«s. Iini-

ua HaiMock
(U04 K) R

. A LUGA-SU o familia ile tratamen-
_Xto, o confortável nredio situado n
rua S. Luiz n sa (lliidil.iclt Loh-j).
pc.ssuin.do 3 salns. 1 quartos, saleta
cozinha despeusa. varsmla urãn-ihi pii-
rã^ «i: mala depêndcti-çias; ti'ata-s. no
mesmo, «Ias 12 ás a ou lladdoik Lo-
ba 300, com o sr. Kaul Kei.*-.

0.188 K) li

¦„...,-._. ,.«. i.tJ«ã$f.b sobrado n
^._.rua de S. Christovào, ;07.: cha.
.ct"n. lioulevard de S. Ct.ristovi.o,
86; trata-se na Comp. de Adiniuistra*

ção Garantida, á rua da Ouitanda,^

A"~ 
LUGAM-SE a sr.ln de frente «
Utiarto, da rua Bella dl S. 

João
11. 100 a duas senhoras «le l*™.111,1.;

(íoO i.) l<

AI.UCA-SE 
por ro$ a «'» <la rua

Araujo Lima n. i=9. easçi'4, com
duas salas, dois quartos, cpãnha e inajs
dcpeiidcncias; trata-su 11.1 casa \i.

(154a L) J

T—-* — " - ' "¦" . 
_. . ' " ~-^-^»»mmmWmmmm\

fl OD Ar O Pi.O ^%4((m\ è^SSí*-^ fl

¦\TENDE-SE 
uma -pensão familiar

\ com nove quartos, todos o:eupados
por dislinctas familias o cavalheiros,
Ipensão antiga e sempre está cht.-a «le
hospedes, distau*e do centro da cidade
íinco minuto-, bonde <iuusi á porta <lc
com réis dc ressagera; a venda £• de-
\idti ao r«ro«i,'ieUrio tem que se retirar
com urjencia para a Europa; «Scbus-
liüo de Oliveira, carta iiestn escripto-
rio; <i'iü4N) J

,., sensualismo ott alguma mo-
•tia ? Destruir algum malefício.?

Recuperar algum objecto qtte vos
tenham roubado ? Alcançar bom
emprega ou negocio ? «Fazer casa-
mento vantajoso ? Revigorar a
potência ? lAtigmentar a vista ou
memória ? Adivinhar números da
sorte ? Altrair abundância <lc di-
nheiro ? Empregue o ACCUI.U'
MA DOU ODICO MENTAL.

Concede, de «um moilo pratico e
em pouco tempo, dons irresistíveis
para a cura ile dores e' doenças,
desenvolvimento do poder psychico
ou magnético, transmissão do pcn-
samento cm distancia, liy-pnotismo,
auto-suggestão; inspiiar amor, con-
cordia ou amizade; desfazer in-
fluencias nocivas dc inveja, odio
ou tjuebranto; preservar dc lon-
cura, epilepsia, liysteria 011 moles-
tias nervosas; neutralizar os mãos
presagios; adivinhar; corrigir vi
cios; favorecer a sorte ou qualquernegocio; produzir, emfim, o bem-
estar ou a felicidade em todos os
sentidos. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios de por in-
fluencia psycliica da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo
que se deseja — ,1 riqueza, as boas
posições, ganhar na loteria, c fi-
car-se livre das necessidades c per-segnições." Auxiliará nas difíicul-
dades financeiras, nas de obter em-
prego c nos negócios de familia.
Nada ha- que perder, c tudo a ga-nhar, tal como está demonstrado
em cartas das pessoas mais-.nota-

^^¦EN_E-SI' 
na estação de Inharajá,' «Linha Auxiliar, uai maunifico pre*

dio novo, situado na rua Maria Tci*
xcira 30 « cm centro de terreno; dois
bons quartos, duas sala',' cozinhai etc,
n rua da Alfândega 11. 130, 1° andar,
da.i 2 ás C negocio urgente, preço,
21500$, verdadeira pechincha.

_. (i--;4 X) J

T7F.MDK-SE i rua Assis Carneiro
V «n. 146, estação da Piedade, 11111

crande e magnífico «predio dc solida
coiistrucçãn. .paredes dobradas, situado
cm centro de terreno, instalhção cie*
ctrica, gaz, muita água, bonde á porta,
lierto do trens, tres quartos, duas salas
•copa cozinha, despensa, tanqu.-, ter*
reno do 11X60; 130, rua da Alían-
dega, í" andar, das 2 á:i 6, preço
10:300$, negocio uri*er.te. (ialijN)' J

veis do mundo iulciro. E' o me-
llior talisman de attrair a sorte !b
uma descoberta da - influencia,
occulta da própria vontade para
dar ao' magnetismo da vontade o
potencial realizador, tal como o
auxilio da luneta em relação & vis-

arado ? Curar vicio de bebida, ta, oü como o plionographo que
fala por causa da voz que nelle foi
gravada como a da saturação da
vontad. no Acciuuulador...

Todo o dinheiro qtte.se gasta com
o Accumttlador recupera-se logo,
com grande lucro I Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deii resultado
c 6 por nós vendido desde ha quin-
ze annos 1 Contra factos não lia
argumentos 1 Dura para sempre,
só com uma preparação, c fica des-
de então com a força em augmen-
to, tanta maior quanto mais tempo
estiver em poder daque|lc que o
compra e prepara para seu uso.
Não i«ífcrece «perigo; é de fácil
preparação, mesmo por pessoas dc
pouca intilligcncia, . e pôde ser
usado tambem por. senhoras, seaho-
litas e creanças, a bem da sua
saude ou de outros interesses.

Preço, incluido o dc dois impor-
tantissitnos livros -das Influencias
Maravilhosas, com instrucções ade-
quadas a todos os casos c o i" gráo
do auxílio espiritual da Federação
TltcoiÕpliica Universal _a Califor-
nia — SESSENTA. MIL RÉIS.
Fàs-sa, pelo mesmo preço, a rc-
messa cm registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil. Os
pedidos de fora devem ser envia-
dos com a quantia ein vale posta'
on pelo registro VALOR DECLA-
Ri.1)0 (não registro simples), en-
dereçados a I/A\ViRBN«OE £ C.,
KUA !>A AS'SlvM'BL-A 45. CAIPI-
TAL JABDBRAL.

VENDE-SE 
uma casa cm Jianios,

por 2 centos de réis, podendo ser
metade á vista c prestações o. resto.
Este preço é devido á retirada para a"
Kuropa; informa-sç no Boulevard
do S. Christovão n. ;o. (43S N)J

\rENl)E.\Í-SE 
dois predios. juntos á

rua da Rtgcneratão 11. 14a. liom-
siií-i-osso. ambos por 4:200$; i;o Al-
far.iilega, i" andar. (1262 N) J

VENDE-SE. 
si--'.o$ o predio «Ia

rua D. Eugenia 42 Engenlio dc
Jicntro, distante dos bondes e tron. 4
minuto; 2 iiuattos. 2 salas c cozinha
tannue, muita agna. iiistallaoão cie-
ctrica, gaz esgoto, etc; 130. -nia <la
-Alfaadcgi i" andar. (1263 N) J

YEXDEM-SI5 
lotes de terrenos, na

rua SanfAnna Mej-cr. a; 1:000$
cada um; Alfândega 130. .'".andar «das
2 ás fi. (1261 X) ,T.

VENDE-SE 
definitivamente c por

preço dc oceasião o novo c c;u-
fortavcl predio á rua do Mattoso •];;
para íaàilia de tratamento. Ver' c
tratar 110 mesmo, com o proprietário.
42iooo$oeo^ (s.-;gX) J

VENDEM-SE 
magníficas proprieii.u

dca. para renda, a rua S. Lourenço
Nictheroy, c nm grar.de terreno ú riui
Mem ds Si esquina da rua da In-
dependência. Icarahy; a tratar co:;i u
dr. 'i'ok'!itiao de Campos rua Tiic«i-
philo Ottoni n. 1S3. Telephone Nort«
4.150. (359 J) N
"irKNDEM-SB dois lotos d«-

V torrcuo, completainciito ar*.
borizados, cm um dos loga-
res mais saudáveis do Jaca*.
répagaá. Cartas ú A. Campos,
nesta rcdac;ão. N

ViENDE.M-SE 
predios c coiistróc.-n.

se -por preços commodos; com
Constrtr-tora Abel Nunes, rua VinlB
de Novembro 11. 15. (lt S413) N

YENDE-SE 
uma casa. distante cinco

iminute.ii.la estação do ltiacliutío.
com porão liabitavcl c bom pomar; in-
fornva-sc na rua Scto dc 5'etwnbro -119,
com o sr. Dias. (i_; N) )

\7EXDi. SE uma rasa di boa cons-
IV trticcão. nova n moderna; prcs'««
módico; ucrio do Ijondc c mar; ver ti
tratar, á rua N, S. de Copacabann
S13; T-. Sul. ¦)¦¦(«¦ (116S N) U

VENDEM-SE 
bons lotes de terre.

nos, dride 300$ 500$ c C.ooÇ;
tambem encarrega-se de construir 11111.1
casa, com cinco commodos cem ií:'u
bom terrero ficando tudo nor 2:000$;
tambem vcnd«.)i-sc -luas casas na esta-
ção de Tcílòs os Santos; trata-se á Es-
trada .Marechal Rangel 4:0,41.stac.ao du
Iiladureir.., c.om Paulino. <u_i N)R

VENDE-SE 
a boa casa da rua Bor-

R03 ri 15 Çachambv* i_r«lação d;»
Meycr. n..«r tres contos; bom terreno «
5 cóninioVss; está vazia. (n3g N) 1*.

VENDF.-SE 
um vistoso solido d

coníárlí-vel predio muito próximo i
C-tação dn Meyer; preço 15:000$; siim-
pias infoiiiiíiiõcs. ú rua il. Hospício
131. Ioji. 

(1218 
M) 1;

VENDE-SE 
um bem montado ile-

posito-dc aves { ovos e orestoda I«:
cenej: informações com o çr. Sa-, a
rua «Jentràl Tedra 14a (if.W N) I

STENDII-SE barato, jiuito á cstaçãn
% do líviíícnho Novo com tres bondes

ú porti, ema grande área -de terreno,
tendo 42 lotes co-iforme a planta;
tra-.a-se á rua Anna Barbosa 2j.
Meycr. <i--2o N) K

A LUCA-SE o predio sfii
^¦Vlmpcrial (Mcyert, forra'!

rua
-TlLltnpcria! (Mcyert, forra«'o c pin-
tado, 5 peças, etc; cliavcs no 261»
tratar, ma' Sete Setembro 171, Tih-
turaria Universal. (6c6 M) K

ALUGA-SE 
o predio novo «Io so*

__'.irado, com iitiatro quarlo!, jardijii
ma fronte e entrada ao ¦ lado, próprio
para íamilia de tratamento, uo prolon-
gamcinu da rua Mariz c barros 31".
fim da rua liarão do Amazonas, e tra-
to-so 110 514. l'4iQ L) ..K

ÕjllÃ-SE uma casa. nova A riu
Goiizi.g-i Bastos ti. -t-U as chaves

estão 110 botequim. .<«, da mesma rua,
e trata-ui na rua S. Francisco Xa-
yicr 3'-- ___________

LUC.AM-SE 2 partas, com fren-
te oara 2 ruas casa 'de esquina,

na rua -dc S. CUristovão ti. ias.
(I3«5,1 L) K

na Villa
ÜidartVno' Barão de. Cot«gipo- 2.7,

VIKa Isabel. ,'«'•.'-, O.*»" '«ii1
A LUGAM-SE boas casas

Ali

» LUC.AM-SE. a .10$ mensaes. dois
i_.i-lialc.-s ile'madeiras na rua Vis-
conde ile Santa Isabjl 11. 23 (íundos)
chui quarto, sala c cozinlia. 4 tji.3l,)K

A LUC.AM-SE uma sala e nuarto de
l\ír'éiitc. a um casal stmi filh«.sv cn-
trada independente, na «rua L ruguay
n -tf- _IÜZ «.-].:¦—

\ LUGA-SE. lia Villa dc I/nirdeii.ui
_'J.nia Desembargador Izidro 2.1. uma
'joa citsd. (1485 K) S

A LfO.VSE a exc
icVrita Açniar n, ai

cxcóllenlC! casii da
, as chaves estão

110 n. 33, èii-le sc iiiíprmal. (ní.iKiS

AliUGA-SE 
uma caía. com 2 salas.

.) qiiarto?. cozinha c quintal: allt-
gucl ;uS; ua rua Ur.15iu.ya n. .230.

(1520 Is.) .1

AI.UC.A-SE 
por 303$ o predio á rua

Salgado Zenha n. 27; cliavcs no
armazém prov.ino c trata-se na Comp.
.ts Administração iGarantida, « rua
d.i Quilanilii '•!«. (44=iK) K

Qoífas de Saude
TÓXICO líEOiiXEP.ADOR DO OUCANíSMO I* E-('.L'LAD'JH DO

VEXTKE
Curam doença1! do estômago, fi_a.'.o, intestinos dores rlicumatdidra,

nervosismo, otiNaquccas, ncvralgias hcmorrlioidcs, frainiéza geral c «lua
iiraàus «Ia geração c manchas da pcllc;. Depositários: Drognrias: Pa-
elie.-i. rua dos Andradas 11. 43. — Kio; Baruel _ C, run Direita 11. 1
8. Paulo. (A jiSj)

A LUGA-SE a casa da rua Gmma-
i_.ríei n. 37. perto «lo nr.fdp Joe.-«--y-
Club (bonde de Cascadura) tem 4
quartos 2 salas, cozinha, despensa,
jardim, luz electriea;' clc; as ciavei
no 11. 43-1! trata-se na rua de Sao
Christovão n. (105; ureço n.-Soon.

(1427 li) K

ALUGAM-SE 
duas boas casas r.s-

sobrhiladas com tres salas, quatro
i.uartos «/.ii iáncllas. porão hábitavcl,
K*-_.iv;íc trrrrno arborizado c to.ias as
cónimoilididcJi por u«.$. c, «outra, mc-
nor por 00$; ns cliavcs a rim .«-lia-
ves'liaria 72. armazini; Ca-.icclla -Sao
Chílstòvãò. (1140 D >

k LUGA-SE em casa dc familia um
/-.quarto com pensão, a uni casal
de trat.imcnto; na rua Dr. Dias da
Cruz J37. Meyer. (|01'M)A

Constipação
Tomo

PEITORAL MARINHO
Kua 7 ilo Setembro, 180

ALUCA-SE, 
por i_a5. o predio,

eo-ii 4 quarfoii, 3 saias, etc. ¦¦¦ sito a
rua Ilonorio iü2, Todos os Santos.

(1131 M) B

A LUGA-SE a casa dn ru.i Bella
XVVista, 45, EiiBeiiho.Novo, çom tres

111.1 Bella
cn

qusrlos, duassiiliis, á«íi^,e quintal; .13
cliavcs na venda d» esquina. .

(•153. M) J

ALUGA-SE no Engenho de Dentro,
Aá rua Martlip da Rocha, 1.71, con*
forravel «asa'nova, por 40$; unoraiar
na casa V, o cm t:ascadi«ra, a rua
Itumaraty n.'U*K outra casa por 405;
informar na casi 1; tratar na rua ila
Quitanda, 127.

\TENDE-SE 
«0111 urgência o niagni*

fico lote de terreno nivelado, si*
tuado na rua Magalhães Couto, junto
ao 948, medindo 10,40X30, perto do
bonde da Piedade o dn estação do
iMccr, iprejo 2:230$; não se acceita
otfcrta menor, 'custou 3:100$, «á rua
da Alfândega 130, 1' andar, das 2
á.i 6. (12C4 N) J

-VIENDE-SE o predio da mi. o dc
V , Fevereiro n.. 63, Copacabana,

próximo ao3 banhos de mar; trata-
sc na A\cmia Cáes do Porto Soo.

(1263 N) J

MOLÉSTIAS Dt IIHHI
Curarapldaconia

INJECÇÃO MARINHO
Rua 7 <lo Setembro, 180

\nSNDUM-SE 
um lindo «palaccte c' boa i-.liacara á rua Aquidabau.

Boca do Matto; traía-se rua Buenos
Aires io8. (1171 N) J

(i"77) R

A 
«LUGAM-SE! haratissiuio, exccllen*
tes casas novas, por 05$ c ?o$,

com duas salas. • dois quartos, terraço,
tavatorio, cozinha, W. C. com cliu*
veiro, bom quintal, cada cara,tem duas
entradas independentes, servindo cada
¦uua rara duas nciiucniiii famílias:_ na
rua Silva Kígo 35. Uracliuelo, largo
dó Jacaré, bonde de Cascadura^

A LUGA-SE 11a rua Magalhães Cou-
/-.to (Meyer), csílcedijas ca:*!,
com quatro quartos, duas salas e nato
ilcpcn- cncias, ma ccici.-^. *.-^: • ••-
xucl 9Ó$6od inciisaes; intormaç-ics no
í. -i.-i c tvata-sj na rua General Ca-
mara 11. 33. sobrado. f 1,16o M) )

ALUGA-SE. pw
Ad " b'i;n apjsanto

,'-. 
"frt-ilé- 

c 
"nor 18$ uni quarto com

todas as connuotlidadcs: a rua iJr.
BarbVsffl-lã^ilyáfejlü^lo.. Í ;4_lFá^i__Ei^~l

A I.UGA-SE, por 117S. o magnífico
Aprcdio da ladeira S. Jiiiiiianci 11.
13, illiitiiinado a luz clcctrica. com 2
bons «iii-irtos a Rrainks silas e espa-
coso .¦uuiital-, a chave çslu 110 17. °
tra-.a-sc na rua Alfandejíii S6. sou.

(1475 L) .1

A T,UGÁ.M-SE boas
-A.para cssacsi coíit

boas sala?, própria
ou aem filhos

ua 1.1a 'le Catumby n. 103; trata-se
11a avenida Salvador de Sá, 114.

(i3P«i .1) «

A •l-UtVA-SlC tuna pequena casa para
xVíainilia- pr.o\;::.o no largo do Ks-
laçiòí infuritia**.c na rua dc S. *.'lir!s-
lu vão n, _r, arniiucui, ohdy estão
ns cliavcs c trata-se nu rua d_ Sào
1'cilr.i, f.p, armazém. (i.iri .0

A LUGAM-SE boas
x5_-p.ia._t l-'.ir;i íantilia

isínliaSi pro*
gulat*i a Sr$(

«ssobruiládn í, pintadas o forradas de
movo, bbndej <h cem réis; na rua
iT"rci Caneca u. 252: trata-se na flve*
nida Salvador dc Sá, nr. (i.-,«n.l)

ALUGA-SE 
o cseelletito c conforta*

vel predio. para familia de traia-
incnÍQ, c( iu cinco líons «nuartns, duas
palas, nali dc espera, tífuia, baniitírp,
chuveiro. W.-C, c mais dependências,
sito íi ru?. Santo Henrique í«.i proxi-
mo á praça Sàcnz Pena; lratn-sc na
iiu-snía rua S;; aluguel módico;

(n.)3 K) n

4 1.l-C.A-SH o sobrado da rna CoJi-
xVni n. S^ com duas salas, unatro
fitíarjói. e bom -quintal abundância -if*1
tiinta, luí electriea. pelo nliiRuel men-
eal de 1-0$; as cliavcs eslno m loja, c
trata-se na nia de íí. José u. ?..\.

Cisas 1) J

4 I.IT.A-M'.. em «vir-i «li ísinilib,
__.V:;;;i bom ouarto. para casal nu S"-
iihnra decente; toda casa. alüRtio* 4'-$;¦rua I):-. Caninos da l'aü n. 8; Uio
Comprido. (126? .1) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. TOSTO & C. —

,4 LUGA-S1* por 01$. uma boa fa.-a.
Acom :: «i-.iartos = sala«i. çnmiilia.
quintal, banheiro vaz, electricidadc;
na Villa Irene, á travessa dc S- Sal-
va br .iS (Iladdock Lcbu): a chave
esú na casa II. ("7o K) *>

A I-tlCA-SIí o sobrado da nia dó
J\S. hrauclsao Xácier u. <«!), '".
>M!in",iclra, tctil quiitro q-.laitos, ler-
laço' e muito t'-rrcno nrlioiisado; _r,s
choves estã.i no armanciii da_ esquina
e lra'.a-sj n«i rua de íi. Jos«i a. 34*
Tcl- r-S-J Central. <M
~i~í'v<\\S)', 

por i8a$ o niiiiítiiíico
iti-w-dio «Ia rua Tavares l.uçrra
n. 8r, cc-ii quatro bon.; quartos, .«luas
Rraniíes salas, depeadencias c quintal,
perto dns lianlios dc mar; a cliave cs*
tá na lidifieadora, rua .cinr.«l <,«iri;.«i
n. -t. onde sçVtratiw d-ir-' '-> .1

4 LÚGA-Si; um espacora commodo,
__.com iai.cüas casa «mu crnti-o «le
terreno, com ianlim. rradencia de se-
«hora s«i a casal decênio .«ii senhora;
na i".ia Eiiicrciicianá ,tS. (1171 Db

"ACURA 
DA SYPHILIS

Adquirida 011 hereditária, interitav on externa em to*
dás as manifestações 1 Rliciiiintismo, Kcr.cm.-is, Ulceras,
Tumiics, Eaerõíuías, Dores intisciilares^ c oss-as. JJo-
.-cs às cabeça noetiirnas, Ulceras,. do Iistomago, etc,
£(í CÒBSCRUC Cqlll_P __' -""

LÜETYL
Poderoso nntisy*
j.iiiliiic-j. r.liini*

i.adcr da3 ihiiçu-
rezas c micróbios
do Sangue'.' Cuia
ty.-iliiüs, tanto cx-
lcri'.«i intlle, e-.c.)
como intcViiQ Cdos
Pulmões. CoraíJo.
cie.) 1'csà.ii prós
pectos. V-nuc-t-c
tias baas pharina*
cias. 1'rcço. £$.
Depósito Cera! 1

Avenida O o ih e s
l;icirc, 99. T>
i;oa Ç.

Doenças da pelle e ve-
nereas—-Physiothe-

rapia
Dr. T. J. Vieira' Filho, funda-

dor e dircctoi «lo Instituto Dcniio*
thcrapicb io Torto 

'Pórtuaài) ••-
Tiatanicitto elas doenças da pelle
e sy«pliiIitica4Ap.iica{_ã dos açen-
tes 'pliysien-natiirats (•clectrieida-
de, raio X, rádium, calor, etc),
110 tratamento das moléstias chro-
nicas e nervoíiis. cons.: rua da
Alfândega 11. 93, «Ias 2 .13 4 «o-
ras.

VKNDli-Sli 
por .13:1100$ ou .iliisa-se

por contrato si confortável casa da
rua Msi»a'liíic.s Couto 11. 110, Jkycr,
Baç.-i do Matto, situada cm centro dc
Rraiido terreno, com boa varanda ao
lado, tendo tres gmtillés salas, cinco
Cjiiartos, copa com pia do pedra mar-
more e lavoíorio, despensa, eozinl.a¦com grande fon3o a ean, quarto .nata
banho com banheira esmaltada, bidet,
aquecedor c W. (.'.. No quintal tem
dois quartos para creados, \V. C. c
forno par.i assados. Optima installa-
cão clcclrica o ca., Grande pomar,horta c jardim, llira ver c tratar na
mesma, jcom o projineiario, das jo da«Ii'.r.iih5 iu 4 da tarde.

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

¦"TERRENOS — A' rua Barão «le
X Mesquita, em ligação, mac-ada*
misadas ifc soo a 400 mil réis o nic
tro dc frente. A' vista ou a presta-
eões. Tratar, Meira; Urusuayaua 11.
3. Teleph. 4-54, C. (11 N) J

ie casa assohra-
.. . ... ponio hábitavcl c todos

requisitos ila hygiene; terreno cosn ar-
\*:i-;NDi;:Sl" 

tuna chie
dada. com ponio luit

vort«s_ frutiícran. jardim, duas entra-
das, paratft; pre^o "lc occa.i-o; 11.1 rna
Vaz de Toledo u, 147. cinco minutos
da estação ido E. Novo; trata-se na
mesma. (ijco N) JI

TTENDIÍ-SE , cm leilão, quinta-fei
V. feira. 9 do «orente ás. 5 horas

di'v tarde, o esplendido prp-lio situa-
do á rua 1), Alice Cn. fsfição «Jo Kn-
cl'iat com enorme ára_ do lcrrcn*>. fa-
n.iiido frente usra 1 ruas. próprio t«-
ra importante ci.lifj.cnção on fabrica;
este predio c terreno será vendido no
ciirer do niar'cllo, nelo leiloeiro Uh-i-
ro Calda-» (3C.Í O) S

\ri-;N'Di-:.siiaind'i nio
um predio novo, -nuc

o fui lu.bií-jdo, com a
boas falas c s bons ouartos. cozinha,
ltanlif.íro c reservada dentro dc casa,
uma Ijoa varanda no lado. illunntiada
á luz clcctrica, bom quintal itjiln n;u»
rado. gradil e porão de ferro ein rua
::tIçada a parellclit>ÍDedos perto da
estação dc Todos os Santos: l*oiido;á
porta; trata-se na rua Joaé Bunifado
Si. armaíciii, com o proprietário.

(-.v- N) S

uo xv_sj__i_srBO_E_:
__*o mais poderoso tônico empresado
contra ns moléstias ou excessos, que

produzem esgotamouto nervoso

ANEMIA CEREBRAL 09
•• •• PHOBPHATÜRIA

ilTGNDIC-SK um loic do tírreno. por
V fioo$. cni Todos 03 Santos, á rira

S. Urair. « um predio, á rua Andrí«
Pinto, em Ramos; trata-te na lístratlt
da Penha n. 113.3. (iasSN)

VENDIv-SK. 
ua rua Urines Filho 11.

6 retação da Penha Circular, un«H
boa caça nova <le olatibanda com a
iiiíirtos, 2 salas, cozinha luuque, W.
C. luz clcctrica, terreno com 10x36;
trata-se na mesma, das 7 ás 17 horas,
ou com Caetano, na praça Tiradentcs
4'!, -das 1-, horas cm deante. (n8«_\')K

Xn-iNDl-iJI-Sl'. 
barato, preço de ocen-' 'sião. bans predios nos bairros «dn

Bo.tafoi;o. Tijuca, S. Cliristovão. Vilhi
Isabel; Andarahy. e ruas transvcrsaoí;,
Haddock Lobo c Conde Bopiüm; ter-
renos ms ruas Mariz c Borro-- e N.
S. de Cipacabana; trata-se na nia Ou-
vidor ioS, sala 3, com o sr. Csndid».

<noi N) J

VI*.N'DE*S1C 
em "Rngenheiro Nei*

va", por so$ e 100$, lotes de ter-
renos com 1.1,50 metros de frente «por
50 c iuo de «fundos, assim como 0.1
caidos cm coiumissão, por falta dc pa-
gamento das prestações mensaes.

<io79 N) R

VIWDK-SR 
a pequena casa vi rua

Souza Siqueira 5S, na Piedade;
informa-se r trata-se ,'á rua Biteiin-i
Aires 11. 19. com Figueiredo iS- C.

(7=i M .1

VilJNDlí-SU 
n avenida da rua Im*

pcrial 11. -'71, Meyer, rende .(Oo$:
trata-se á rua Buenos Aires, io3, dr.-i
12 ús 18. (7.-3 K) ,r

VF.XDK-SE 
o predio da rua OonçaT-

ves 73, Catiiniby; trata-so 11 ru.t
Buenos Aires u. 198, das 12 ái iS
lioras. (723 N) .)'

¦f^IvNDE-Slí 
(trande oredio. com 8T quarle.i «da praça Scrucdeilo Cor-qua ri

rõa; iíiíorHiés
Aires 108,

e tratar. rua Biifiaos
(1173 N) J

ViIi.Vl)B.M.Sip Cojtfífaba _.
Abel Nunos, rua Vinte (le Movem*
bro 11. 1-, (R 8.4*'ã)'.'N

li terrenos cni Ipanema
an..; trata-se cenu C

XfENDE-SE o confortável rredio» ii- ata Vi-vondc do Tocantins 11.
34, estição de Todos os Santoi; tra*
tu-so no mesmo. (i5-'õX)J

VENUE-SE pelo leiloeiro Ielcias
...n lote» do terrcr.og; na rua da

Alegria e Aviila, «sabbado 11 do or-
rente, ás 5 horas. (1174 N) S

VENDE-SE 
a nredio da rua (.lemes

Sffl-pa 11. 76 (Ji. da Piedade), «om
a salas 2 '(uiartõs, co.iinlia teireno,
luz electriea; trata-se 110 nicstno. corii
o dono. (1180 Ml J

"irEXDE-SE, 
no boulevard *3 dc

V ' .Selcmbro, uma avenida com 17
casas; rende <!oi«s contos de réis;
preço So contos; trata-se á rua da
Carioca h. sj. com o sr. Pereira.

(11C7 K) S

Gonorrhéa
cura-sc cm 3 dias com

flua 7 üo Setembro, 180
¦trüNDIÍ-Sl-, um terreno eom um.

V 'de frente por 50 de fundos, com 2
casinhas., sendo uma assoalhada e for-
rada; rui da Pontinha n. 32, Rio das
Pcdrasi oreço 11500$. (-______

A I,l'GA-SR, pnr iroS inensacs, o
__.pròJio, coni boas nccaininòilaçíes e
bom <111int.1l arborua-ào da .rua Castro
-Alves n. 50. Meyer muito proxjmo
da estação; para ver c tratar »o i.ie:-.-
mo. íli_L_íii-

\I,ÜÒA-St5 
unia casinha, para pc-

quena família, ua rua (íonu-s Ser-
pa 11. 135. Piedade; aluguel .ioÇoooi

(ii.-o M) J

A'.IiUGAiSJi
_£-ko prctiio

ü/r-SKi cò/ii ou -*'i:i contrato,
da rtia Condu dc llom-

lím 701. com 5 quartos porão* bonii
cliavcs i-.f. açoiiRiu; trata-se :'i rua
Mmi-a üriiii 11). i-.li Kl

osmvtsrvns
S.'. P.'. H.'.

r.i. livre ile qttiiltíttcr vctribuiçüp, 03 meios
VI EM PKLO COUREIO, cm carta fechada
symptothas o-.i maiiiíestações da moléstia-.—
sposta, «|iie receberão 1.11 volia do Correio.
SIVUlS — Caixa do Correio, 11-5.

A todos
os <|iie sof-

f r e 111 de
(|Uíi 1 fj ,'u'"c r
moléstia cs-
ta soeieda-
d c envia-

de citrar-se, EN-— -iDinc, morada,
e sello para a re-

Curtas aos ÍNVI-

A WIGAMrSK casas qiiasl mi-
£*¦ viis ii fiimilhis do truta-
monto, ti«ml<> quatro quailiis,
ojiliiiiii ii-.stiillu-.-ao «liMitriwi
com tomada do .oi'criil«; t«m
todos os còmiiaytjnieiitoií, Ii.v
nlii-iio tom asiiii quei-tt*, tlnis
fogões .sondo .mi 11 ga/, dois
\V. C, liidot. etc.'; AvòíiWã
Pedro Ivo 01; tiata-so »a
eus:» 11. 3. l»á-s<* um moz do
bonifiiaijão depois de tlo/.ç
mezes de .osideticia.

(,T 12C7) I,

,4 I.UfiA-KK o prclio da rita do V.ty
_.-\ueiilu tle Deiitio 11. 236. eom luz
ctectrica; duís salas, ires li-tarlos, eo-
nintiij lih-.ivolro, W.-C. tanques pura
l-.'.v.'.r c viiiadc quint-vl; r.s ciiaves por
fnvor, u.i venda nu Indo, onde sc in-
íoriiTn. (1132 Mj J

XVineiili Ilastos 11. 17. com 2^ prau-
dos quartos 2 silas, firándo cozinlia. e
ninis [icrtttnccs, hein soalhada e pin-
iridn -tio í.uvo, ;>f>r 69$; jiertó "das of-
ficiuas Ia E. 1.0 15. dc Dentro

NICTHEROY_
Al..i;C,A«.M-SE 

;«ín Petropolis.; i-dois
predios mobilados, na avenida ii-i-

raiii«a ns. 500 e 5-.í, preço dc ocea-
fina. o primeiro com • s.iis quartos
lirauJcs, 11500$ pnr feia mezes, c o
sciiuudo, «iuatro quartos, por 11800?,
irar um anno; as chaves por favor
no i',i e trata-se aqui com o prppriet.V-
ro, á rira de t-anio Ilciirii|iic (.S,
liioximo ii praça Satnz Pefla.".

Compra c venda ds prédios
e terrenos

VI.NDl.-Sf3 
barato um nredio novo,

perto da estação do l.iacim.lo. á
rira 1). Ciara ile Barros n. 41 tendo
.eis grandes quartos c mais tres pa**n
cniprcualfia. quatro ca*.as d^s^ii-a. co-
pa c\i:ilia. hiinhcirn com müia quen-
te c fria. «iratul-.- terreno; taniiiic. etc;
o iw^anicito poderá ser feitor mha nar-
tc cm «restações; tratã-sc no mesmo.

<-.. X) s
TTEXDWl-SE du.-.'- casas,nrs;..ir.i'.'i_-

! V das. tom rjúatro onaTlos aasalas
c bom aumtal; na Ímvcbm da Uni ver-
fí!at]p.; r_ra ver c tratar rem o pro-
prleia.-io. ua iiicsiua travessa :•.-.

(1101 X) T

\*;EN1)KM-SK 
tres masiiiiicos c

confortáveis predio?, situados na
ríKi J.òiiquün Silva, todos com bas-
tanto terreno c um grande terreno,
cm Todos f-5 Santos, freguezia du

. En^cnlio Novo; tratar com o dr;
i Ttilem.no dc Campos rua Theophilo
l Ottoni n, S.í. iu andar, das 12 'ás

ir horas. Teleph, Norte 4.130.
(U4 .O .1

AMJOA-SI'. 
vciu1

atos c baixos,
utiartos. ccsihlin
;i';;ia njjintfrtntè;•do --o, rie-1'i'lc.

">IOXU'KA-SE unia casa dc pensão,
(1432 11) \'.\\j U-iii locaÜMi'.!:!, «'om vastas a.
_. ; .jninmoiilnçõcs. c-.u centro de terreno,

c«e ii-n iiit.''o !al)ii'.'.'!.inca dV-jn.i, não iiiiuic. -1-I.111-
o,r"i .1 =a'Se. 

' 
4 i l» *' chiado <¦ com bondes u porta.

1,-r.^'i q-iintal" e liiíormaijCra eom todos. 01 detall-.cs,
ruã-íwjnriò Mãchn-1 para esta rçdaççto,

(ir-.- ü) K-i
A. 11. C

(1,90 .SI J

saíasiíiaEíBE^

SUBÚRBIOS
A' 

Í"iTi'.Ãm"-_i: «tuas casas tlvbás. ç««iii
2' quartos, - salas cozinlia, baulici-

ro 
" 

retreta. ubiui c0"1 abundância!
perto -' linhas Je bomlçs c 'ri»";..1'
ustm-ad; «0$; rua Viuva -b»1'"

!_-_._. _•__•-— !__!___.-_
AfiÜCA 

SE a casa Ja ma Roberto
Silva n. 171. estação ilf.Kaui8s.eom

.'«is quartos, duas saias, .i'1'ia ciicaiia*
dá; a.-, cliavcs e-.iã.j. nor favor. u-> >'-
173; ir.-...---sc ú rua yruji-ayaii.v 116;

( r.i.t •?' / &

A.

\ I.t «JA-SE 11 boa casa com 2 sa-
«*\las \ ítuartos. electricidadc; á rua
Sluchado Coelho 11. -). (1519 .') 1

A[,yOA:SE 
uma casa fii$. com luz

Ueetrica forrada c pintada do no-
vo, 2 salas. 2 ntiaitos cozinha c quin-
lal: na rua Visconde Jciiiitiiiliunlia
36; a cliave está 11.1 esquina da rua
iKslrcila 34 venda (Kio Comprido),

ti.---; j) J

HADDQGH LOBO E TIJUCA
* I.UCA-SE uma c:m com titi. m-

Xi-las. dois quartos coziiiha. nica,
liesiiciisa, etc; informações còm o dr.
C-áslro; rua (-'heie Olviíiti bnlgado4-t.
«óbralo; ti---l3 K) l

k I-U.pAM-SK ea?as, a i-uS. na rua
/ILCóiidc Boniíim ;:o. 17,15 K)J

A IiüG.V-SI. a ampla v moderna casa
•C*»:-! da rua yiEconde Cubo l-rio". Mu-
d;:; ciuvc" á rua O Eoinfim 572, c
trata-se ma Carioca ,>i. sobrado.

(i:ua K^ R

_*_ I-U<!.':-SE- o predio di t;'-.i Harão
_/'Vi'tí Amazonas 16-; traia-?c na rua
B. Mesquita tiaO! e:-.á"M.''«frl.i .ias S
ás io. (1.13'J Hj U

ALUCA-SE 
uma casa na )

da TijuCa, .1501. rj-.-.ir.;..*.
casa na li. Nova

. , l«in*;«tadeneadinie, banlie.ro, etc. Aluguel
«ot; at chavts eom d. Alliir... noit,;.

(1191 •-) K

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

\ I,l!(.A-SH. por :«;-, mejisaes
-TXgrando r.rmn7t*m novo próprio pa-rá fabrica, qualquer negocio ou dc-
pusiio, com chscsrii clccixicididc; na
rua tí. I.uiz Gonzaga n. Mr.

d/-, r,) ü

\1.1 
r.A-SlCá iua Mariz 

"llãivõs

-.:çi, uitit. casi. cr*ni 2 Salas, 2
quartos cozinlia, quintal, etc; as cha-
v.*>_ iu cr.sa tr. (<"J*t l.)J

Mr.;.

do llom Retiro u. IS»; teni ner.
nuertor. duas fala* cv.inlia. bailtiei-
ro «dcsiiénsa c W.-C. Internos; nata-
sc' na rua da Quit-iida n. SS. »b:i
cliavcs na -jiadaria o-axinia, (i-ll £____.'

i I.UGA.SE a boa cr.sa «ia rua B';r-
-_"-!*(.«- ii. I., Caclion.by. estação •¦">

Meyórj 5 cjuiinodos e grande terreno.
(íioo M) R

TcÜA-ril-.. a vürjUena familia dc
trarament'., o predio da rua Cm*-

ri 11 -«'. logar saltiberrinio. estação
d-: S'. Erancisco Isanii-r. t«aitc alta,
cem duas salas, d.iis quartos, cozinlia.
banheiro e inaKiiifico porão habilavel.
quintal c lia clcctrica. junto dos bon
des c trc»*! "

I Pharmacia e Grogarla Bastos
1 A PREFERIDA DO PUBLICO
_£:_S!K;»3í_.IÍ«

n Gvar.de sortimenlo deproiK-.etqscUimicpsocspeoia- 1

XTE.NDH.SE o cl.-.kt da rita Tiicrc-
> na Cavalcanti 11. 17 (eslação da

Piedade), com 2 sal 13. 2 quartos, eo-
zinha c Rr.iiidc terreno nerto _ do
trem, c hon de» quasi á noríaj cita li-
vrc c dc.embaraçada; infonna-se na
inesiiia rua 3<i. en:n o sr. Álvaro;
liara trr.lar eo:-i Miuirão; rua I Iieo-
hhilo O-lnni 172; teletihohe 29?S,.npr-
te. Meado a vista e o resto t;n Ores-
fncüé_,> doai M »

¦¦li!!iB9i;iKiBiaiBilIBK

1 Casa Timbyra
I 04 - KUA t>\ CARIOCA - 04

Junto ao Cinema Ideal
1 Grando varictlado cm'l)or_eguitis para sc

VENDE-SE 
uma casa com 4 quarto!.,

com uma saleta dc espera; 03
quartos têm portão rara unia va-
í-iinda que «dá para o jardim, caía
construidi ao correr «Ia rua, com 7
janellas do lado. c 2 de frente, o ter*
reno medj 13.120. 'fem banlieiro. te
clcctrica, gaz. etc, á rua Iladdock
l.obo n. 104. (R OiH

VENDA 0IVB1SAS
\r:ENDE-SB 

por 4Í, cm qualquer
pharmacia ou drogaria, um fras-

co de AXTIGAI,, do dr. Macliado.
o melhor remédio, da actualidade pi-
ra curar a syphilis e o rheumatisníe.

VENDE-SK 

"especialmoenda 
decan-

na. marca Ideal, moderna c calinu,
Com motor electrico; força de 4 ca-
vallos; rua Estacio dc Si 62.

(1315 o s

nlioro, ullimos modelos, a
169, ISSOOO, 30Í. o 3Í.500O

a titulo dc reclamo
Pereira Júnior St Comp,

mvmmmMmmmmmMmmmmmmmmMm

mn
___^ /tt i

B 3

VENDK-SH; 
á rua I.cal. cai 'fo-

«lis us Santos, um terreno; ilu
11 .\ ss; u.íüTuui.Fc
do Hospício 108. ,

trata-se a rui
(n-8 N) «S

\7i:.NDi-:- se
t milliucr. ide 4

bom

— lidades pharmaceüticas. Impphtijjüò directa dos mellnj* É" res fiitirlcantõs da Europa e America. m
fi Ctipriclioso serviço do pharmacia e laboratório por pes-1
1 poal lnibilitadi*, sob' a direcçàe do pliaraiacetuico Candi- g¦ do Gabriel. I

'KÉillíBiBBiBBIlKiiaaiaiilKiilB

PK.I-ÇOS MÓDICOS |
1 RUA SETE DE SETEMBRO, 99 |

rrosimo i Avcnirta Uio Ilranco m
mmMmmmmmmMmmmMmmmmmm

AIlIGVSiS a cramlc casa da Es-,'riOMTRA-SE, até oiono$, uma c,
A.-.ra.l.i' Ücal .'le Santa Cruz n. 296.1; I V-' sa coni o conforto necessário

!.f..b:ri... (1176 M)K

4 I.UC.A-SK o predio da n.a
«-tljor Fctiseca n. zy, ns cliavcs *-'->-
irtf> no :i. -'i; Irata-se na rua do Ko-
«rio 68; Cas» Coutinho. (1246I,' .1

A LUGA-SE um p-ande cni-zent,
XS-lircpiij nara nuihiuer uogor;...
enin cominodos l«.-.ra faulihn. perto do
Meicado «li CãscaiUira: bondes íi r«r-
XV, trota-so na r*.ia Thcoplnlo Ottoni
n. 141. s brado «ias 12 i.i 11 hfrã**

(::(;.¦; _>1) K

grande ar-
• Itoin He-
roa Çoiisç-...r;i q»*.at'1iicr

no II. 110.
(11.-5 M) M

I para pcq-.icn-i família de tratamento;
1101 bairros -J» Tíjüça, Santa Thereza,

1 Humaytú, Pr;.:i Vermelha, Villa làá*
ir- I bel e' I'au!a Mjijtos', Exigé-sc folila
M) ! cònstrtrcçãó é "em «perfei-tò estedõ dc— leoníêrvaçüo- com i|uii:ta1 e jardim.

rua Mo- j Cartas neste jpriial, a K. V. 11.
rechaj Uittetiçotirt S«.. miia. e outra _j_; 

-N) '

próximo â oàtaçáo tle Cãçcatlura
boiíde á rorta; as chaves cstão«;com
sr. lirrxa 110 11. r«!77. próximo,
trates** na rua S. 1'riro 11. t«) -
•im-e-ii; Ç_l_i

A 1,1'C.AM-SE duas ça;
IJI, csm-.-i.o UiacltücÍT). (M47

SE unia casa. com 2 i|ur«r-
alar. cvitibr. c Rramk quin-
I .1-.S-. nó beco dos líspi-
,. 1'leilaJile. H4i«l M)J

ftOMl'KA-SE em liom

* 1 VC. '-..ri', por aooj" 1
/"_.:.-.m:c?',i da rua Ba-.aa
tiro n. 1*1, esquina di
Ihciio Jobim, próprio p:
negocio; as chaves

A I.UGA-SE. a uaia 011 duas, r««'
__.s"as um ci.ini-.r.i-.i indciiendcnte,
cer 155. na; Estrada <le SáTlta t-rua
n* i.13 Quintino

presta-:
Bdcayuva. _ I '"¦" d'J

(i.ÍS.1 M) r.

f.UGA-SEi i.fitA-
ACai-vall

predio da rna
.1;: i.s chaves.-

,4 T.UOAiSI!. i6aS. rri'«i:.i novo, n.
_"ViS da nn l'V.!-ic:«co Manoel, E.
RUfciiuelo; '< quartos. 2 «-..Ins etc
clri;idadc; trata-se Victor McirçllwjJ,

(S72: 51) R

Souto
para

ver c trator "a inc/.ir.a rua 3S .uor
estici.-.r favor; a!'.ir.i«'l 2:"'?. o mCr
n'.r yir«.s'o; não s.- altléa '...ira coninio-
dos; i.-Ua-sc na run General Câmara
181, cr.n o sr. Custodio. (1420 M) i

VI.UGA-SE 
in ri n$, a Ira casa

ih nia S. leão n 3.5. e-taíía «lo

1*.KE(.'lSAiSl', 
e«-,:nprr«r um predio

1:0.1 arrabaldes da cidade; cm-
; (liiilieirò sob hyptjlhoca; á

Carioca u. -1. I-bdtozraphia.
(865 S) S

IJRKtlIOSque prcciri

TrENDEM-SE por ifi contes ,1 casas
c iini terreno. Kcndo ,')20.*ooo;

ll-.ia llarcéllos íis. 4S a «a. próximo :t
uraçn da Bandeira. Tratn-sc ua 111:1
Lirusiiapiia 11. 42, loja do onça,

(i.oa-- J

TriíNUli-SE a cspleiiilida ca-a d:i
y rua l'.i oEcrro -n. .17 (Inhauiiia),

com dois quartos nratides, (i!u«Ias. cr.zinln, despíasa, W..C. «
terreno todo fechado a íincn, çnn*
r.lriicção moderna. Precu _kn'at«_i-
:up} iraia-se com o 1Í1*. Hotlré, avent-
da «Io Ilanco n. 13-, 2" .iiidin;, dus
12 ás 14 IiO"«'.__ ___j___y___\_h_J
*triiN'l->l-M*SE t».cc:ic:iie«i ipredlus

na rui S. Lourenço Nictheroy,
um sramle terreno cm Iciraliyj
tratar coin o dr. Tolentino <Je Cám*.
po«!, nn 'fiieophilo Ottoni 11. 8s, i"
andar, tel. 4.1.10 Xorte. (136 X) J

XfKXDKM-SE lotos «le ten-n-*»' nos bem localizados a 100$
nm preslaijõcs, medem 12x50
logar alto, saudável e tle inni-
to futuro, estação tio S. Ma-
tlieas, Linha Auxiliai-, passa-
gem Ida o volta ííOO réis, cs-
ei-intorio em frente íi estação.

(S 261) X

. uma fazenda coin
ide metros quat-radpsi

100 réis o metro mnilrmio. boas
ma-U*|_3 virgens para tirar clt>rinciitC3.
pnra taboas. lenha o carvão, aííun
nascente c banhada nor um rio t.:;-
sikciii de ida e volta de i" classe,
$500 ,c $300 riu .;"; servida t>ar ,j 03-
trirdós dc ferro,, corl_> da i-slr.irla _\!eVYntoniti lieis. <lo Uio ;i Pctroppüs;
vem-c-so lotla ou em lotes dc iüXjO,
por íi.í$ cada lote; trata-so com Q.w-.rino, Í'rainha 7; telephone íiorln 411SS.

(1140 N) J

\7ENI)E-SE «11 rua líaihlocl: I.o-
V lj-i, esiimna da rffa do Costa,

cm frente á -.-'scola Militarl infor-
ma-sc com Alb.rtio Araujo Realengo.

(1.566 N) 11

VrEXDE-SK por 3:800$ (ires con-
» tt>4 c nitocentos mil r,'is). uni pre-

dio. oeni dois utiartos. duaí saias, co-
zinha. um Vv-rapr.o terraço u porão ha-
l.itavcl livro e .irrenibaracado de qual-
quer cn-.is; tr.ita-se á iua Visconde
k'a-;;ucaliv 43 nesta. (135S N) K

-Í7'K«U.K-SJ£ um lote de terreno, caiu
V uma" cãs'.JiI*a, oor um conto dc

r;':!?, a prestaçOes c«:i á vista, na o"*
tação J.Vcfcito Bento Ribeiro: rua Oi-
ta 11, 18. (i.-O- X) K

ÜTICNDE-SE ou i.luirii-sc a casa as.
í sobra «.leda. -li rua Gcnçial Scvc-

r:,iuo ti. 76 pm líotafogo, jicrto dos
banhos dc mar; mede 6m :o dc írciiic
uor 40 m. dc comprimento com .10 m,
de quintal; trata-se 41a mcjiiia com _o
proprietário, (I37t N)

TrjíXDE-SE nm bom prodio, d rua
? Asais Cortieir 109 Piedade.

(i.W* N) R

liVSPOTENCIÍ- a r.-ii.va tio Correio
19-7 —— Ilio de Janeiro —

Enviniítlo o nome, residência e o sello para rcsiiostn.—
OITBA HAPIDA K GABANTIDA — GBATIS.

TTENDE-SE a casa da rua «ie tas-
\ eadúia iu »7. fiuintiiio Bpcayuya,

com 5 murtos, 2 salas cozinha \V •-
C. 'banheiro, installncão clcctrica c
bom quintal; ver c uatar. ua mesma;

(1148 N) S

VENDE-SE 
tini lote de terreno,

bem siiuodo. á rua C.onzaga Bas-
tos, iiicdiedo io ni; de frente por 40
de f-.hldos: Irata-se á rua Boulevard
2S Selcmbro 16». casa ü.' aves.

(1395 N) R

\r-EN'DE-SE, 
ua estação de Olaria,

uma líõa cã_a. com outra caía i/e-
quena. nos fundos, ciando bon renda
nor OiooüÇ; rua Joaquim Rcijo 11. 12;
tri.tó-sc nn mesma ou na rua «Io Ro-
sario 11. :.}$. «om o sr. Haiti Dias.

(1412 N) R

VENDE-SE 
um

poldd (Aiidarali
ntedio íi rua I.eo-

pouio lAuüaraliy): tratn-.se no iv.
da mesma ma. (i4to X) T

"irEXDE-SE
V do 15 y. 74.

um maenifien terreno,
. ._. na rua N. H. dc Co-

nacábaiia; junto á casa dc 11. 590; in-
foriná-séá rua i". dc Março 42 com tí.
Rocha.. (us.* X) J

VENDE-SE 
um bom pjano Blu-

tlina. co mcorJas cruzadas e cc*
po de metal, de uma familia. para
dcãoceupar bgar; .'Ua da I.apa fio.

 (SíS O) ¦--•_-

VliNDTI-SE 
uma mobilia, quasi mi-

va, para aala da visitar de peró-ba escuri, com encosto de pellinú.
RTcuat; 1 nu-do Cunha 20 Catumby.

(087 O) f

VENDE 
SE um carrinbo para

dei- t'oqç._ bebidas, «tc; 2

ArENDIÍM-SE 
utensilios . .

ro. ua rua José doa Reis ni 41
..-.Senho dc Dentro.

ara ven-
 _ C3CIÍ-

vaiitiibas; 5 arniac.es, par qualquer
preço; Para desoecunar logar; praci
da Repiibli.-ti 193. _^______ l'J>

barbei-
... 11. v,

(noj O) .1

iI7.E5.DE.SE um nianeijni.-n. na rua
Jl ^«'"'aidc 23, ______'

VTEND1ÍM-SE os pertences de uma
V officina dc bombeiro hydraulico,

eoustandi) de alRumas machinas, fer-
rahieiiliis o alguns materiacs. O pre(«i
é de oceasião: «iooSooo. Rua 8 <l"
d«eiiibro n. 172. (1.10O J) U

T/ENDE-Sl* 011 fcrmuta-f,* tuna
> grande c ri«-a matta, logar saiu-

bcrrrno, boas estradas.' perto desta
capital e da E. Ecrro; inforniaçõcs
co:n Azwcdo. «avsnida Kio Branco
15 c (00; N) M

V1'XDI!-SE 
uma machina tico.tico

coinpliiii.-iienlc nova; trata-se da. 4
ás ti da tarde na rua Visconde df-
Itauna 11. iu. casa 9. ('j83 ,1) (1

TTEXDEM-SE. ó rua Iladdock lo.
> bo 11. 417, canários de raça fran-

ceca, -,11'oniptot para reproduesão,
¦YjT.ENDIvM-SI'. 

mesas para botequim,
t a 14?, cadeiras de 2$ para cima,

cúpas dc mármore a 60$, balcões com
pedra mármore b 69$; luacluuai, es:
.pellios, tapa vistas, tudo que carece ,
um botequim, por qualquer preço; na
rua Erci Caneca ns. 7, 9 o li. T«i-
Icplione 509a Central, Casa Encj-clo-
.pcJica. («si O) M

VlíXDiVSE 
um maquifico piano

Pleyel. completamente novo; 11
rua 'da Alfândega sói. sobrado.

(117- í>) It

X7"E>.DI:'-SE lotes do terrenos, na
* rua Aguiar e rna do Souto, de

600$ até i:0oo$. sendo imito tem des-
conto; é ncnocio de oceasião visto o
dono ter de _e retirar; com apua e
c!e«:tn'cidadej para ver c tratar, E.
Marechal Kangel 11. iS. V, de Cas-
éadura. '.1-124 V) R

T_TEXpE*SE um l.ello predio ú rua
\ liarão de Mcgquita 785.com duas

líhiias dc boridcBi tendo duas Falas,
Balela, 7 (it'ã'rtost -niaís um fora, -ba-
nliciros; boa co-;iiilia, construcção dc
lülitarilt, e!í:ti'icidade c gaz. lísti
nu pinturas c forrações. Tratà-se á
rua Al.-.ira llran.lão u. s-l. Conde dc
Bonifini. (853 N) J

\7I',;\DE-SE, «ligo, reforniam-se pia-> » nos, afinam-se clareia-se marfim;
chamados a 1'irbus. rua Dias da Silw.
22. Mcvcr. (1207 O) lt

- " '¦ •—*— >¦ ' 1 .i—i 1

VlíND.'.;.SE 
uma mohiiiã branca, ru.

perior, para casal; ver c tratar, ua
avenida Valladarea 22. andar térreo.

(12O1 o) s
"ÍTEMJE-SK 11111 botequim livre e

T dc?embaraçado, cm um bom ponto:
não pag«i aluguel; faz feria .ie 2:500$
por mc:; motivo da venda se diz 11.1
'jecasiâo; informa-se rua Oeneral Cs.
mara ly, ci_n o charuteiro á qual.
quer ho.-a. (1093 O) .f

i"VrJ'Npi-;-SE um nmtoyclo llougla.,
t dc 4 cavallos, t-or <}ou?: trãvpssh.

Aguiar 2- Cidade Nova. (nS.i 0)1*

VEXDEM-SE 
cofres, afim

«ar conhecidos os Amcric:

\T"ENI)1'..\I-SE cm Viuario Cera!, E.
T Eerro I.eopoldina lotes de lerre-

nos dc 10 x5o. 10x67. r-° o maiores
á vista ou cm nrretncõcs conforme .5
tabeliã abaixo. Tem ásrtia -do Rio
do Ouro. canalizada, 35 r.iimitos dc
via-K-cni passagem de ii. c võltá 500
reis cm tuiiueira classe, c 300 réis
na segunda: .

Sional
150S000
I00$«)00"íSooo
6ò$ooo
50S000
4õ|ooo
.15S00U
305000
25S00O

i?S;oo

("omprptn-se aitutò
dc concertos'- mc*

swburbic--, ua rua Dr. K*í-
<iri*-.-> .'.os .Santo; u. rO, das 10
e u*_5 1? 19 noras Ci2oi;_) Ri i

rr.-síncõcs
;:$oooeo$OOÒ
.-.•íiSooo"105000
.-íSooo
2U5O0O
i;$üOo
J5SÓÒ0
12S001
iièooò

CJÍUO.1
Ko"liical sc encontra ne;;oa emearre-

cala de-mostrar os terrenos, ê trata-se
com n Dronrtetário nos dias iiteis, a
rua S. Januário Ro das --' íi» S da_
tarde, e ros dohunpos. 'tlr.í- S da ntanbã

Prõíos
3 íoooS
síoooS
1:5003
I 1200$
1:oou$

£«jo5-01.S
&C..:S
500»
450$

. 3.'-$ .

Gonorrhéa
20 AXXOS T)K TnifMPnO... JÍIJ.TrARKS I>K OTRAS

InjecçãoPalmeira. Oura infallivcl om 6 dias. 1 só vidro cura
em todas as pharmacias do liraiil. l'c;i.: Drogaria 1'aclieco, Andradas
n, 45. Vidro 33000.

do tor-
. ... _.  .ícanos, d«i

J. 1'. S., durante o mez corrente,
grande abatimento; rua S. Pedro íSu.
próximo ao Iarffo do Capim.

(1130 S) .1
".r-E.VDK-Sli 

inagniíieo lòaiio, gran-
V dc mode.6, inteiramente novo.

Preço muito ciu conta; rua Eufrasi-i
Corrêa li, -õ- largo do Machado.

(14S7 5) S

Maria Vlora,

Iior;

Roclia; tt-.11
ab.-1-.i.

ouartos. 1 tc: esta
(iio3 M) J

81TI0 
 Ycude-ie tini eom -alga-

mas p'a:.tm;õei, bom terrruo para
verduras; Íiiíurniaçüè3 nò larço da
KstaçfiO n. 3. -coni o-sr. Moreira —
Cmi-po Grwide — CaDüçti' — João
O-jincs. WjSS)

da tarde, cn Viü.irio Geral.
fl-44 N) J

\rEXI)E?E, na Mcyc.-, um uredio
V cm centro de terreno, u X fio;

preço .t:,*-(ir.$: tra;a-se á riu da Ca-
rioca a. Jl, «om o tt. Pereira.

(11Í5 fl) 9

T^ENDE-SE á rua .
um terreno, dc 10 x-30; informa-

sc c trita-se rua Ilospicio 108.
(1148 N) S

TTENDIi-SE confortável predio. á
rua Visconde Caravetlos. para ne-

auena familia;' tr:.ta-sc rua Buenos
Aires MS. (UN ^) J

T71EXDE-SE um cr.-imle [«:«.d:o, r.o
V 'Mcjer, perto.da cstai-ão; preço

10 contos, com dois payinieiitos; tra-
tare ;'¦ rua dá-Cárioca n. 51, com o
sr. Pereira. (noõ N) S

\7'E.\'DEM-SE 
tres lotes de terre-

nos. de n x 60 cada um, na rua
Viotor -tleircllcs. câtiçáo da l.iccbuo-'o; informações, uo n.#ioa. com o sr.
Medeiros; não se acecitam intermedia-
rios; pi;co 2:soo$ cada lote.

(í-s- >-) J
TTE.VllE-SE uin sitio cm Sacih

> r.-.-.uli.i 1,-nha /.utiliár.n vinte
minutog nia estação coin fi alqueires
de terra, boas- tnattas próprio nara ii-
rar tocos, cv-a confortável, c..:u l.c-.-.s•.•arfícns para lavoura: ureço v mais
infr-riiLiçÕefl 110 Boulevard 28 dn Se-
tc.tthrb 324. V. Isabel (1403 N) R

TTENDE-SE. por preço baratissini».
T uma bòVi escada de ferro, do vol-

ia coin nó direito; mfoima-sc f" <
GoiiçalvM Dias 20-A (1470 O) .1
¦"«TENDI

> manso
NDE-SE 111:1 boi inele.i, muito

dente nropno para ra-
com ou sem carroça: uara ver «i

tratar. E. Marcclial Itanjce! n. 18. cs-
lação de Ca_._dura. <T-l-t 0)11

ca.

TTENDE-SE 1
V ou se.n srde

uma tiMtacvctcta, coni
car; av. I-assòs .-id-;';,

(1390 O) 1<

tTENDE-SE. na rua Harüo do Bom
> Kctixi um bom terrt*no dc 10X-.7;

infornm.se « |r»u-«e roa Hospício 198;
(1148 A) -

"«TENUE-SE 
a casa Villa Isaura, á

V rua Barão do ltar.-fiai 11. 1O1.C,
Campo «lot Car.tosoa. Cascadura; tr...
ta-se aa niesma. (N)

"%'pENDE-SE 
grando auanlidade d«i

> cabritos c.boas cabras kitciias. 1.1
fazenda da 13oa Esperança, 1Iu::o:.*í
Gurgel; liuha Auxiliar; irr.ta-se .çom
Eusrato l.c-pcc; p.-eço para linuraar-

 (1370 Q',

TTENDEM-SE cães de pura ra*-i.
% coro?, lindas. Colis. ^oxtçrnci'.

francez r dinauiarqucz; rua Viscono^
__t__________ív ii. 108. (1313'Oi .
¦\TKXbE-Sl? 

20 semestres da ,"J;-
V liislração PortuRiicza" ou 5C)íui'..:

4;o imnieros; no bc:o dos Kspinnjiw*
íoi. Ti^dade, 'IU- O) I

í_Bt_8He_i :*-¦¦ --....._. .__... '.:_.:_ 'Ali.
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CORREIO BA MANHA — Ouartarfelff ^de Nav©mJ>r© de 1916 V

TRASPASSES
CASA, 

no Oattete — Traípassa-se
uma própria pata familia, por

nrcço minto ra»oavel; o motivot e
por a pessoa, ter de retirar-se para
íóra da capital; a casa tem todas as
commodidades possíveis; paia mal»
informações, carta» & .posta restante
deste jornal, a X. V'., para eer pro-
curadq. (™)
T ICENÇA — Perdeu-se uma "bolsa

_ i «lc pelle de cabra, contendo dua»
licenças de carroças, uma de Fran-
cisco Fernai—e» Palha e outra de
Toão de Oliveira Paclheco, na Estra-
da Real de Santa Cruz 2327. Grati-
íica-sc. (I4«5 Q) »

r|1RARPASSA-SB um «rnuuem no
J. subúrbio, ponto de futuro, de-

pende dc pouco capital, fazendo bom
negocio «o a dinheiro, serve para
um principiante, casa para familia;
informações á roa- João Ricardo, bo-
¦teiiuim c bilharea, et. 6], Rit> de
janeiro. (1385 P) *

rpRASPASSA-SE um bom açoague,
J. com commodo» para familia, Ia-
zendo bom negocio, tem contrato; tn-
íomta-se & rua Goyaz n. 15», Pada-
ria Natal — Encantado. (1.23 D J

50 ANNOS DE SUCCESSO

\TIBAINA/
. V GRANADO /

Wímm KPiiiTivi

TRASPASSA-SE 
uma ntiitanda, na

rua Cbrymundo de Mello 210 —
Tiedade; trata-se na mesma,

(14'SS 
V) J

rpRASPASSA-SE um ten. montado
lituitel, com quarto» mobtlaío» para
famílias e viajante». Livre e d—em-
tiaraçado, com longo contrato, proxi-
ino a estação Central dá E. i, Cen.
trai do Brasil, para melhor informa-
ção, com o sr. Martin», rua Gene.
ral Pedra n. 104. («54. P) J

rpRA9PASSA-*SB uma tinturarii,
X cm bom ponto, fazendo bom ne-
gocio; ã ma Lavradio n. 9. (1293 Pj

TCHADOSEPEROIOOS"
CAMPELLO 

k C.; roa Luiz de
Camões n. 36. Perdeu-te a can-

tela 11. 46.807, desta ca*sa; a» sr»
vldenclaa estto dadas, 0»39 Q) J

CADERNETA 
da Caixa Econômica

— Perdeu-»* uta com n, .98.136,
<lratiíica-sc a quem apresentar, & rua
da. Laranjeiras «43. (123. Q) J

rua Lula de
... 36. Perderam-se as
157.450 e .76.986, de*

Approvado pela Inspectoria Geral de
Hygiene

/".ASA GÒNTHI.ER;
Camões

cautelas ns.
tn casa.

LGONTHIER 
* C.«, Hcnry &

. Armando, suecessores. Perde
ram-ác os cautelas
164.700 desta casa.

161.830 e
("33 Q)

PERDEU-SE 
uma cautela do Mon-

te dc Soccorro do Kio de Janei-
ro, «ob o n. 30.373.. (1381Q)

DIVERSOS
A 

LUGA-SH uni quaito espaçoso
cora luz clcctrica próximo «los

banhos «lu mar, cm casa de família;
«•ua Silveira Martin. 54. andar ter-
reo; tircco módico. (0*67 "Jat

,.  Liquidam-se
j.m. 50 Singer dc pé e de mao, feitioA PROVEITErM ! I !

gabinete pana bordar, a \a%, 20$, 40$,
So*. até 2110$; trocam-se nova» por
velhas c concerta-se r/ualquer machi-
ma; faz-se qualquer transacção; pra-
ça da Republica n. .95- 0343 fa)

AUTOS 
ISENZ — O unico oleo

para sua lubrificação, é Rub)
IC. Únicos depositários J. M. Sam-
paio sc G."; ma do Hospicio 112.

(4417 S) R

0 UCOR TlfUlllNf-l GRANÜDO
Ê um excedente purificador

e renovador do sangue,
empregado com grande vantagem

no tratamento da
Sj-|*m»-Rheu!MUMM-Laucoi^^
Pintura* -IMcarações da bocea a da Larynno

Darthros-Eczomas, etc.

_j_

Çotfas de Saude
TÔNICO -HEGENERíVDOR DO ORGANISMO E REGULADOR

DO VENTRE 3. , .
Curam doença» do estômago, figado, intestinos, dores rheimuv

toides, nen*osi*_Oj>e|ixaquecas, nevralgias, hemorrhoides, fraqueza
«eral e dos orgSoffda geração, emanchas da pella. Deposittrios.
Drogarias: Pachecoi rua dos Andradas n. 43. — Rll5i *»ru«i *

l-Comp., rua Direita h. 1, S. Paulo. : M .09.

OENHQRA só, aluga. uma tu» sala
_ de trente. mobitU^K com mobilia
nova» muito indtpeimntc, no centro
Carta9 para este jornal, a D. R.

C - - --,, Wfe4«*,8) 8

SELLOS 
 Coropram-»e, vendem-se

e trocam-se, sellos para collc-
cções; Hospicio 30,«,*J.., Costa & Fi-
rio». .; <373«.s) s

TIVERNOS para liotaeni a prestações,
_ entrga-sc na u*i Irua da Assem-
bl_ 79. Teleph. 3508, Central.' (1506 S) J

NUMEROSOS ATTESTADOS
DE ILLUSTRES

CLÍNICOS PROVAM A
SUA EFFICACIA.

f_o
_***r.e**,

i,rt'»»»Jl

TENDINHA 
— Vende-se uma mui-

to bem localistda, 'muito inoaes-
ta e barata. O raotivq da venda con-
tentará o comprador-,- rua liarão de
Itapagipe n. ap, negocio. (9S8 S) J

TTMA senhora que-"annuncTou com
U a» iniciae» J>. M'., queira diri-
gir-se á ru» Dr. Catiambjr n. 16 —
Usina da Tijuca. j h 1 (.444S) J

saber de
dsenho» e

Telephone 2097, Central.
.1 O441 S* J

ÜMA 
familia precisa

uma professor»' de
pinturas.

PARTOS niolesu-
de malhei 1
DU. ü. ->*•-

ANDRADA cura comnientut hemar
rfmgias e suspensões; de modo «im-
pie», evita a gravidez pos caso» indi-
cailos. fazendo apparecer a inconimo-
do sem provocar heirtorrhagia, tendo
como enfermeira mme. JObLiPHlNA
GALI.INDU, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consulta» dia.
ria», grátis aos pobre». Acceita clien-
te» em pensão. Consultoria e resi-
dencia: rua do lavradio n. 111, ao-
.brado. (5824 S) J

Porto», Mo..
leslias das

Tratamento
do» abortos e
suaa conse-

quencias, dos
corrimtatos,'

das eólica» utero.ovarianas e das regras
irregulares e prolongadas. Asscmblca,
54. das 12 ás 18. Serviço do dr. Pedro
Matalhães. Telep. 1009, Cent. (R549«

SENHORAS

*

UM 
rapaz desejando retirar-se des.

ta capital, offerece os seus ser-
viços a uma casa do .interior do Es-
tado do Kio ou Minas. Tem prati-
ca de fazendas, molhado» c ji oc-
cupou o logar dc facturista.- Por ter
.grande pratica, acceita também o lo-

£ar 
de amostreiro dc alguma fabrica,

?á as melhores referencias . de sua
coriffttcta. . Carta» paja ,a Caixa pos-
tal n. 167.6, -a',C. Alves, ao cuidado
do «r. J. C. Valle Rego. (14S8S) J
TTMA moça disporí
_U horas, oilerecc-p

de nlguma»
leccionar

francez e 
'portuguez 

SéB casas de fa.
míSias. Preços .modiçw'; Av. Rio
Branco n. 5,1 a° andí^**, O161 S) S

Mme'. Margl.crlta Solennl Da-
liurnel, parteira, diplomada pela
Real Maternidade de Firenze (ita-
lia), Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. 3129, Villa. Rua í.
Miguel n. 80, esquina da rua S.
Raphacl (Tijuca).  338 J

PARTEIRA MADAME
PALMYRA

—Com longa pratica, trata de moles-
tia» de senhora» e «uspensao, por um
processo rápido e garantido Acceita
parturientes em sua residência, á .rua.
Camerino a' 105, Tel 44*8.-. Norte.

( J 5784)

. 4? a_4SÍ:i**. . .(;
Professores e professoras

ACTOS FÚNEBRES
Claudino Ferreira da

Cunha Leal
vau

Í
(FALLECEU EM PORTUGAL)

Seu filho Guilherme Mo-
rcira de Brito Leal, s^a
filha Albertina Moreira do
Brito Leal, seu genro Ber-
nardino da SHva Athayde,

6ua nora Thereza Augusto Leal
c seus netos convidara o» seu»
parentes e amigos para assistir á
missa de mei que, pelo «pouso
eterno de sua alma, será celebra-
da amanhã, quinta-feira 9 do cor-
rente, ás 9 heras, no altar-niór oa
egreja de S. Francisco dc Paula;
çelo que desde já ae confessam
imment—mente grato».

Coronel Francisco
Pinto Pessoa

ÍO» 

capitães do -Exercito.
Olavo Oetaviano Praiio>
Pessoa e Feliciano Pinto
Pessoa mandam rezar ama-
nhã, quinta-feira, 9 do cor-

rente, ás 9 .Ia hora», na egreja
de S. Francisco de Paula, uma
missa por alma de seu sempre
lembrado « querido pae, coronel
FRANCISCO PINTO PESSOA,
e convidam os demais parentes e
amigos para assistil-a. Desde ja
se confessam agradecidos.

R 1389

f

UM 
almoço ou'vjantar completo

com a «obremeljVwdentro.. de ttm
püo por' 600 réis, tó rua dòr Rosa-
rio ri.. 137V. ' ¦ p V (2844 S).J

4+

CAMISAS 
e ecroulas sob medida;

rua da Carioca n, 53. (5150 S) S

á^OPIAS & machina.de quaes-
KJ quer trabalho» a preço» muito
módico* por Stcno-Dactyltographa,
diplomada e com - conhecimento de
varia» linguas. garantindo perfeição,

Íiresteza 
e tliscreçSo. Informações pe-

o telephone Sul 702. (1018 S) R

Corrimentos
Curam-se cm 3 dias com
InjecçíoMarinho
Rua 7 de Setemb-o, 180

DINHEIRO 
— Empresta-se 3 con-

tos, a juros baixos, st* hypo-
tlicca de predios; 130, Alfândega, i"
andar, 3 ás 6. (1265 S)J

DENTISTA 
—¦ Traspassa-se um

consultório, em boas condições;
nua Sete dc Sctemljro n. 205.

0543 P) J

A GEN
iTl. tai

GENTES nos Estados — Accel-
: na fabrica de carimbos

c gravuras, á rua Sachct n. .8—Rio.
Peçam condições a José Xavier. Op.
•tinia couimissão. (449 S) J

Ar1'INADOR de plano, boa harmo-
nia, pequeno» reparos, mata os

bichos se 09 tiver; tudo 10$. Cha-
mados no Caio Guarony, teleplione
4191, Central. (49. S) R

ALUGA-SK, 
au«o dizer: o.. Bazar

Villaça fè« tontrato com-lndu«-
tritte. fabricante»- das afamadas> "Pa-
ncllas du pedra", em Mina. Geraes,
os qunes iá estão expostos á ícndaártta
1'rci Caneca n 136. Quem desconho-
cer aqucl.as pancllai, convém dar um
passeio ao Bazar Villaça, não a6 para
vcl-aai como -rccebéiem espltcaçõos.
Pelo lado econômico.' são duradoura»
c resiSlslri'mal» què o próprio ferro.
(Js accoipoa nellas nreparado» fazem
ias delicia» do» gastronoinos. que a»
devoram com soíregiidão. Aos da fal-
ta dc appotite «e,tatregarõo gostosa-
iimiite ás "golozei ifli" preparada» n««
iilainailas panolla» de pedra. Convi.
dam.se ás cxruaa. chefes de caso» vi-
vem examinar as panellas de pedr.i da
Industria mineira e usadas ali desde
:i formação da antira Proviucia, alé
lioiti — L;slailo da Republica onde as
«lonas ilr.s casas só usam expressa.
mente m '*Panellas de oedra"., 120,
rua Frei Caneca. 126. Bazar Villaça.
O ipic i ende louças e trens de cozi-
11 lia por menos ao *»|* que as outras
cisas. (443) S

ANIMAES 
de carg.a —, Compram-

se .alffüns cm perfeito estado;
á rua do Rosário 11!. 158, Io andar,
com A. Falcüo. (1023 S) J

CARTOMANTE 
e faz qualquer tra-

balho para o bem, nio usar de
cerimonia» em falar no .que desejarei
c trata de feridas ohronioas e outras
doenças; rua Oliveira n. 38, iundos
da capella do Amparo — Cãscadura.

(1146 S) B

rtALDO de canna — Vende.se
XJ uma moenda com todo» oa per-
tences; para ver e tratar na Arenida
Passos 103. (84S, S) S

ptONSULTAS espirita» —- Mme.
\J Marie Lottiso contínua a atten-
der os seus cliente», na rua do Mal-
toso n, 3J. (1421S) R

EPINZARRONE 
professor de pia-

no, mudou-se para a rua Uru-
giuay 381, recebe recados, na loja dc
piano» Bevttacqua, tua do Ouvidor
1». 145. (.358 S) R

EMPRESTA-SE 
dinheiro sob hypo-

theca» de prédios a juros e con-
diçõe» raioavei», grande» e pequena,
quantias, heranças, juros ou caução
dc apólices, inventários,. contos da
Prefeitura, atugueia de prédios, mes-
mo em tMofruto ou dotal, compram-
se predios, terrenos, fazenda» sítios;
rua da Asscmbléa 117, 1° andar, sala
4, com o sr. Moraes^ (*S)

FOGÃO 
a gax —Vende-se um, com

S fogos, doía fornos; é novo;
cu-stam a68$ooo, c vende-se por 150$,
no boulevard de S. Christovão n. 70,
junto á praça da Bandeira. (1749 S) B

ESCRIPTURAQAO 
mercantil pelo

mesmo methodo do professor
Tavares da Coata, o professor Mario
Pires, da Escola Mumu:ip»l de Apcr-
feiçoamento, Iccciona á rua Dr. Maia
Lacerda n. 65, Estacio dc Sá. Aulas
diurnas e nocturna». Preços motlxos.

1387 S) B

MEIAS 
multo boas,

$600, $700 e Ç900 o par.
$.|oo, $500,
par. Só na

Fabrica Confiança do Brasil; 87 rua
da Carioca, 87. (S)

MOJJISTA 
de cliapéo» — Mme.

Niobcy, faz por 5$ e reforma a
2$jooo. Trabalho francez. Faz cha.
pét» de luto a 5$. Acccita aíumnas
a 2% e a 1$, despendendo com cada
alumno cinco horas por dia. Ruo
Buenos Aires 176. sobrado (antiga
Hospício).  (1508 1)_S

MADAME 
ROSA que morou na

rua do Lavradio 143,' mora na
rua do Riachuclo n. 72, sobrado.

(1249 S)R

MOVEIS 
— Deseja comprar, ven-

der, trocar ou reformar os seu»
moveis, ou colchões, • não deve fazer,
sem primeiro ver o sortimemo e «»
preços da colchoaria do Povo, qtte é
iio*~»uburbios; a casa mais complc-
ta neste gênero e garante competir
com as melhores cnsa» do centro.
Fabrica c deposito á rua 24 ile Maio
n. 505 — Sampaio. Teleph. Villa iii
1785 — M. Costa e Sá. (1057S) R

MACHINA 
dc escrever "Mignoii",.

180$, systema preferido em to-
do o mundo. Mais informações. Cai-
xa postal .388—Rio de Janeiro.

(1418 S) R

TTM ex-negociante jttestá praça, dan-
\J do as melhores informações de

sua condueta e fiador, oflerece^e
para fazer cobrança», ide alugueis de
casas, contai no ThçJoiiro e Frefei-
tura. Carta, nesta rtaacçao, a CA.

. . jj, (223. S) A

UMA 
moça seria, .sabendo bordar e

coser, ofte.ecc-se para trabalhar
nesses gêneros, cm cisa de familia
todo respeito. Aquiv#».»em S. Paulo,
Carta» no redaçãojjffte jornal, com
a» iniciae» E.. R. (1155 S)J

VESTIDOS 
-.-IV**»-^ dc tafetá

e filo, ilcsd*è i9jj*.;.'voite e linho
x .50$; lindo»; modcwí'**, na Casa
de Mme. Pereiroí >T»e>-'Setembro n.
.931- tel; 4287, Cetfc,**' (844 S) S

M E DIC O S

DR. ALVINQ AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO - EÍGÃDO —

INTESTINOS - RINS — PUL.
MOES, etc. Consultório: rua Ro*
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.371,
Cent. Das 2 ás 4 horas. Rcsiden-
cia: travessa 'forres- n. 17. Tel.
4.a6s. Central. (J 859a)

INGLEZ pratico, Mr;
Peter garan-
te ensinar

Çm .cw me.ei, iu* mensaej. Largoue S. Francisco 36 e rua da Carioca
52, i" andar. Vae a domicilio, por
preços módicos.. (R309)

INGLEZ, 
FRANCEZ E PORTU-

OULz;, pelos professores: Rodger«J Henn; preço módico; rua da Al-fandega 199, «obrado. (253 S) J.

PROIESSÇR 
de portuguez, latim

e arithmetiea para o Gytnnasto.Curso Commercial á noite; rua dóRosano 69, !»». :.. (842 S) S

ÜMA 
íamilja - que_ tem um pequenocollegio, acccita creança» interna»

e externas' de. qiralffucr edade; pc-dendo dar informações de carinho
com que são tratadas; rua Iiopiru'
n- 62. (829 S) R

TJR0^ES^R_~c8Ti>ãngelra~
-*• Ensina Francez, Inglez ò
Allemão. .Preços módicos e
vae em. cas* dos alumnos; na
rua 13 ilo Maio 37, sobrado.

(J IUO) 8

PROFESSORA 
inglcza Iccciona se*

idioma cm cata e a domicilio;- á
rua Aifonso Penna 165, cosa XXII.

(1237 S) R

AttiKo Boseli
A Irmandade de N. S.

do Amparo da matriz de
S. José manda celebrar
amanhã, quinta-feira, 9 do
«corrente; ás o horas, no

altar de sua padroeira, uma mis-
sa por alma dc seu saudoso Ir-
mão, definidor, ATP1L10 BO-
SELI, e para este aeto de carida-
de chrislã convida a todos os
irmãos, a exma. família daquelle
finado e aos parente» c' amigos,

R 1396

Senhorita Maria da
Conceição Neves

Bandeira
Lttcrccia das Neves, Ro-

salina das Neves Paula
Lc°te e filhos agradecem a
toda» as pessoas que acom-
•panharatn os resto» mor-

taes de sua sobrinha e prima MA-
RIA .DA CONCEIÇÃO NliVES
BANDEIRA, e convidam os paren-
tes e amigos para atssitir á missa
de sétimo dia, que será celebrada
por sua alma, amanhã, quinta-fei-
ra, 9 do corrente, ás 9 horas, na
matriz da Gloria. R 1357

t

Amélia Mattos da Costa
(tSCSUR ROSE MARIE DE St.

OOMENIQUE)

ÍF.lvira 

Mattos da Costa
convida os seus parentes e
amigas para assistir ti missa
que vae mandar rezar por
alma de sua saudosa irmã

AMÉLIA ..MATTOS IDA COSTA,
(missa dc trigesimo dia do scu fal-
lecicicuto), na «greja dc Nossa Sc-
nhora da Salettc (matriz dc Ca-
tumby), ás 9 -hora», amanhã, quin-
ta-feira, 9 do corrente. Desde já
muito agradece. I 14C3

t.IDr João Alves Meira
A Irmandade de N. 3.

do Amparo da matriz de
S. José manda celebrar,
amanhã, quinta-feira, 9 do
corrente, ás 9 i|a hora»,

uma missa por alma de seu prati-
teado irmão definidor dr. JOÃO
ALVES MEIRA, 110 altar de sua
padroeira, e para este aeto de
piedadt christã convida todos o»
irmãos, a exma. familia daqueiie
finado e seus parentes e amidos.
^^^^^^^^^^^^^1^307

i
Olavo Avelino de Cas-

tro e Silva
O capitão Propcrcio de

Castro e Silva, soa senhora
e filhos, e o geenral José
Faustino da Silva, sua sc-
nhora « filhos, ain^a dc-

solados pelo fatlecimento dc seu
idolatrado filho, irmão, sobrinho e
primo OLAVO AVELINO DE
CASTRO E SILVA, convidam as
pessoas dc sua amizade para ouvi-
rem a missa que, cm suffragio de
sua alma, mandam celebrar na
egreja do Sagrado Coração de Ma-
ria, em Todos os Santos, amanhã,
quinta-feira, 9 do corrente, ás 9
lioras. JJ 1461«

Delphim Fernandes
Figueira

Í 

Leonor Continha Figueira
e filhos, Honorina Figueira,
Adelaide Figueira e Castel-

lar Figueira convidam seus
parentes e amigos para as-

sistir á missa de sétimo dia, de
seu idolatrado filho c irnião DEL-
PHíM FERNANDES FIGUEIRA,
que 

' 
mandam celebrar, amanliã,

quinta-feira, 9 do corrente, n.i
egreja dc S. Francisco de Paula,
ás 9 horas. S 1490
\&&mi9mixixvx^üCHSp'

Dr. Santos Abreu
CAPITÃO MEDICO DO EXERi

CITO E DEPUTADO rLUMI.
NENSE

Josephina Lassance da
Abreu e seus filhos, I.ud-
gera de Castro e Silva
Lassance, Cecilia Vizcu do

«Abreu, Luiz Vizeu deAbrci»
e mais parente» do dr. AN-TO-
NIO FRANCISCO DOS .SAN-
TOS ABREU commun.cam o íal-
lecimento do seu prezado esposo,
pae, genro, cunhado, tio o paren.
te, hontem, ás 6 horas da tarde,
cm sua 'residência & rua José tio.
niíacio o. 84 ca Nictheroy, e
convidam os parentes c amigos
do mesmo para acompanhar cs
seus restos mortaes, boje. ás 4 \.
horas da tarde, Üa residência no-
ma, para o cemitério de Martihy-,
pelo que desde já sc confessam
profundamente gratos. 1570

BBNZOIPTj
.'ara o cmbctlezariuaio cc ,

rosto e das mãos, icffeica <¦
pelle irritada peta navalha

Vidro 4?ooo. Pelo Correio
Slooo. Perfumaria O.
LANDO RANGEI,.

K'J41

Í

APOSENTO 
assolado c conforta-

vel — Cede-se um cm logar «lis-
• reto. Cartas para esta folha a Li-
BÍ.i. (1030 S)'J

ALUGA-SEVisconde
«Ins os Santos.

tun 'boiit piano; rua
Tocantins 11. 21 — To-

C12.IS S) J

,4 I'OSENT-0 — Em casa de um
-4,'V ca-3,il distineto. Aluga-se tim optí*
mo, n cavalheiro desrespeito; com to-
fio o conforto moderno, á rua Dr.
Miíia Lacerda 11, 63 — Estacio dc
Sá. (1187 S) R

AOS 
PROFESSORES - Aluga-se,

convenientemente mobilada, uma
sala para nula. Preço módico; tua
«Io Rosário n. 69. 20. (841 S) S

APRENDIZES-i-P 
recisa-se de mo-

vinhas que sejam intclligcntcs
r;ir.i flprcmtler trabalhos Je mão, pas-
s.-iiiilo 13 dias sem ganlinr, naila; não
sendo nestas condições ú íiuttil apre-
pc-mar-sc á rua D, Julia 11. 62, loja,
Cidade Nova. (uóC: S) J

BORALINA Cura darthros, empigens,
eezemas e sarna. Rua São
Pedro, 137.

/COSTUREIRA — Precisa-se de boa T?M casa de familia belga*_• ajudante 4 rjia ;do; MÉfi^Si, «tVuiugom-so. dois quartos com
Tt,. sobratlo. • Tg.s. gp^rlg [ Qll. sem moveis, juntos ou

CARTAS 
de fianças pare .casas a, separados. RtU D; Carlos I

contrato», mói» barato. qne noa-i „ g» (jgttete. (B 1354) Gtra» partes; escriptorio mota. antigo: _.. -JL-—7- ^.—,.' ""—L—!
r. dos Ourives .15, »* «mi; t»48o S>j , ^ t qvbrnANTE irançaisc F. I.-

1 ——¦_1. V)T Tem carta nesta redacção.
(.540 S) Jempi-FERIDAS tcn9

darthros, eezemas, sardas.
pannos, comichiles, etc., des-
apparocem iráp mente usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 403,0

COMMODO 
— Aluga-se cm casa

do máximo asseio c indepcntlen-
rc, a um rapaz solteiro; rua do Mat-
toso n, 217, sobrado, (1307 S) S

CATÁLOGOS 
de sellos do Brasil,

com todos os erros c variedades,
preço i$ooo; Hospicio 30 — J. Cos-
ta & Filhos. (.1731 S) S

COLCHAS 
— Icnçóes, ntoalhados,

guatdanapos, cretolies, liiorins, at-
godões, toalhas pnra. 'rosto e paa-
nos para mesa, encontram-se a pre-
ços muito baratos, ua Fabrica Con-
fiança do llrasil; 87, rua da Cario-
ca. 87. (S)

GOVERNANTE 
trançalse, seulo,

serieuse, agée dc 30 ans, -»'of-
fre "dur Ia maison d'un monsieur
seul on un d'un vcuif ayoot on non
des ciifants, parle espagnol et un pen
porrugais, fetlre F. rll (1.12a Si J

MODISTA 
— Faz vestido» e ac-

ceita reformas da vestidos c
dliapéos, na rua do Ouvidor n. 52,
a° andar. (ijoi S) J

NA 
rua Dr. Jo3o Ricardo n. 97.

tem um optimo motocyclcta K.
N., para ser vendido, por preço ba-
ratissimo; é um bom negocio,

(709 S) J

OFFERECE-SE 
uma mocinha, ás

familia» da nossa ' capital, para
ensinar aos scu».,filhos,..elementos cs-
colarcs, Isto é, ò primeiro anno de
escola normal, excluindo idiomas, as-
sim como tambciri".trabalhos de agu-
lha, desenho c bortudos, a branco,
matiz e ouro. Acccita 'qualquer, não
foz questão. Vae a domicilio. Li-
ções e trabalhos 1 hora e meia para
cada elumna, Pagando conforme a»
condiçõe», 20$ ou 15? por mez. As
familiaí que quizerem é favor pro-
curar na ruo í). Luiza n. 118, so-
brado. Mito Violeta Pcnaforte dc
CaW_. (1256 S) R

DR. 
J. PEDRO ARAUTO _ Con-

eultorio, rua Sete dc Setembro
211, de 1 ás 4. (3716 S) ít

para o diasnosti-
co. e tratamento
,-.s"dõeiiçaf do es-

loinago, intestino»,
_________ fígado, pulmões,
coração, rins. osso»',' etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua Sío
José, 39, das í.ásv* (mcnps ás
quartas-feiras). A 20j

RAIOS X

Consultas grátis

GRAMOPIIONES 
c" chapas— Ven'-

dcnl-se de $500 a 3$. Trocam se
de $500-0 2$. Compram-se usadas'.
Concertam.se gramophoiies e vendem-
sc a' 20$' e 25$ 1 Coiriprani-sc; á rua
Uruguayana 135. (821 S) S

HVPOTHECAS 
desde 8 **|«, con.

forme localidade e garantia; J.
G. Dart; rua da Quitanda 11. 63!
leiteria. (5819 S) J

VPOTHECAS — Fazem-se semH
go dos Santos n. 76,
e dis 17 ás 19 horas.

das 10 ás 12
(1204 S) R

HYPOTHECAS 
— Fazem-se dè

predios na cidade ii subúrbios,
ate Sanla ílruz. *M. Vieira, rua da
Quitanda 50, i« andar. (1148 S) J

ÍJÍICVCLETAS 
ou tricyçlcs

> mandem concertar,
Não

pintar ou re-
montar, sem primeiro ver os preços
«le casa llrasil, rua do Cattetc 105.
Tclci.h. 1734, Central. (2310 SjR

lUCYCLEITES c motocyclcttcs—
jj Compram-se, trocam-se c concer-
laiu-se pelos melhores preços; na
Casa Ilarlcy, á rua do Cattetc 11.
199. Tel, Cuntral 883. (115-S)B

1JI.CYCLETTES 
— Inglczas novas

.) c usadas, vendem-se a preços ba-
íVilissimos", para homem, [senhora c
creanças; á rua do Caltcte n. 190;
teleph. C. 8S3, (1401 S) R

AITRE-DIE DE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECÇõES A PREÇOS

BEM PRECEDENTES

cOLLARINHOS de linho pelo. an-
preços: direitos, 3 por 2$;

Santos Dumont, 3 por 2$s»o. So na
Fabrica Confiança do Brasil; 87, rua
da Carioca, 87. (S)

CAMISAS 
para homens, boas e fòl-

gadas, a 2?5"0, 3$5oo, 4$. 5$o0<,i
c 6$ooo. Só na Fabrica Confiança do
Brasil. 87, rua da Carioca, S7. (S)

DOLORES 
— Hoje

á hora do costume,
tara do assumpto.

-Quarta-feira,
o Mario tra-

(1384 S) II

flOI.LETliS
l.-« ilida

'Sr-oltDADOS — Knsina-se qualquer
J > liotklado â machina. a branco c
a matiz, r.a rua Haddoelí Lobo ti.
an. (1201 S) .1

de fsenliora. sob me-
. ,, completo. Mme. Marie

Lemos, rua da Asscmblca n. 3.-*, i.°
ti;u!;;r, «baixo da Avenida Kio Bran*

(124 S)J

despem lea-
impe-

perruma.
rua

DINHEIRO 
sob hypotlicca de pre-

dios, dá-se qualquer quantia a
juros módicos; á rua do Ouvidor n.
10S, sala 3, com o sr. Cândido.

(1102 S) J

DINHEIRO 
sor. hypothecas—Em-

presta o dr. Toleuüno de Canv

rfABELLOS RUINS e
\.t tios "O Maciol" amacta.

lios, ã rua Theophilo Ottoni n. Si,
da-s 12 ás 17 horas. Tel.

(138 S) J
1 o andar,
Norte -uso.

(ít* a caspa c a quédn ; c
1'roíUicto garantido. Põtc
Marechal Floriano n. 119 e tiiiz dc
Camões ,|, largo de S. Francisco. ;

(A33 S) J I

Samaritana, vence
contra factos ikio

DINHEIRO 
— Empresta-se sob

hvpotliccas, cauções dc apólices
da divida publica, municipaes e pro-
inissorias: Rosário 172, sala 4. da» 3
íis 5 horas. (306 S) J

í-lARTÒMÀNTE
\J o impossivcl,
ha argumcnios; nia do Urugnay, 11.
529 -~ Nictheroy. Consultas dc i ás
(> lis., da tarde. o. S) .1

/TWIINHAO — Vende-sc
\J anímaés e os nrrcíos; Iíèt
nabara n. 41 — Laranjeiras

com 2
ió Cua*

DINHEIRO 
sob hypothecas dc

prcilios c terrenos, juros modi-
cos. Empréstimos cm inventários o
herdeiros. Descontos de juro» de app-
lices, aeções, alugueis, mesmo de
menores ou usofruto .Tratar com i..
Ferreira, rua do Rosário n. »»¦«.¦».
bellião. (4'7 S) J

HYPOTHECAS 
na cidade c sub-

urliios, «le grande ou pequena
quantia, a juros módicos; ha capita-
_ta. Informa por favor, o sr, ¦
menta, rua do Rosário 14", sob.

tiaõõ S) J

OBV 
e OROBO' fresco Pcmba e

Pimenta da Costa e íabas Di-
vinas c de Santo Ignacio e contas
de leite, vende-se na casa de her-
vas e plantas medicinaes da rua Se-
hadijr Euzebio 11. 210, praça 11 de
Junho. (780 S) J

ODR. 
ERNESTO GARCEZ avisa

aos seus amigos politicos c clien-
te», que mudou o seu escriptorio para
o largo dc S. Fr-.ncisco dc Paula n.
44; teleph. 374, Norte, (3982 S) J

,URO, praia, christoflcs c mais
metacs finos; cm obra, mesmo

usados, compra-se na joalhcria Ando-
rinhas, rua Uruguayana 164.

(4156 S) S

O

O 
VERDADEIRO altraclivo vir-
tuoso e infallivcl para alugar ca-tuoso

sas e commodos.
casas commcrctac!
Clemente n. 81.

bem
inf.

assim "para
á rua José
(1402 S) R

OVOS 
«te lcptúnns gallinlias de

raça Orpinglon brancas, pretas c
carijós; as encommendas devem ser
fe-tis cnm ãntcccfteiicia de 2 dias,
paro poderem receber ovo3 frescos.

«lo mesmu dio; Uruguayana 97. loja.
Duzia ia?ooo. (i-Uiú S) J

Pei»
«lrv
Lula
de

Lima
Bittencourt, dn- Faculdade de Medi-
cina. da llabia, niejlic» - e r^opeiador
esnecalista' etn «"'IV. *'. '• ¦-'¦ :>,
modéstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz o doenças nor»

vosas.
Todos 'os dias, da»/ 3V ás-5' horas

da larde. Rua Rodrigo Silva n. 26,
i° andar (entre Assyublca e Sete de
Setembro). Consultório perfeitamente

apparclliaoo com todo..o material pro-
ciso pari os exames ''e os tratamentos
constante- dessas especialidades.

. O 712)

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Bíeurasthenln,
Espormiitoriliíu.

Cura certa, radical e rápida
Clin.ca clcctro-medica, espe*
ciai do
Dr. Caetano Jovtae

das Faculdades de Medicina
de Nápoles e Rio de Janeiro.¦ Das _\ ás 11 e das 2. ás 5.
Largo da Carioca n. 10

sohrado

DENTISTAS
DENTISTA 

a 2$ooo mensaes para
obtur.-tção a granito, platina,

eufativos desde o primeiro dia. Tra-
balhe-s de chapa; coroas, pivot, etc
por preços mínimos e trabalhos B^*
rantidos, na Auxiliadora Medica, tia
rua dos Andradas n. 83. sobrado,
esquina da rua General.. Câmara, te*
lephone, Norío 3157. 0381 S) J

ESPIRITISMO NA 1NFAN-
CÍA, 1 vol. i$ooo; venda nas

livraria» Alves e Garnier. (30S S) R
O

PENS«\0 
— Fornei-c-sc 'liem feita,

de casa dc familia, na rua do
Cattete n. 287. sobrado. (1451 SI J

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as

garrafas de cattlába, remédio ve-
getal. Encontra-se na rua de San-
to Chritsto n. 99. (8õ' S) R

HYPOTHECAS 
— - Emprçsta-sc

sté 10 contos, sob hypotheca dc
prédios e terrenos nos subúrbios.
Trata-se com Araujo, rua de S. Fe-
dro n. 207. das 5 as 6 horas do tar.
de, dias uteta.  (12CUS) J

-rnai-vpiM In.ij da Gama Paes,
T Joanna Báptista da Gama Paes c

l"„noe. José Pae» Netto — Deseja-
sc saber noticiaes das tres pessoas
acima, naturaes de Pernambuco; Joa-
quiin José da Gama Paes, ha, uns 5
annos morava cm Jacarepagua. Scra
grande favor e muito se agradece o
quem dellas enviar noticias, especial-
mente de Joanna Báptista da Oama
Pae», já baslunte ido«a. ao «eu «i-

lho José Antônio da Gama Tacs, rua
Imperador 11. 52 — Recue — Per-
ciambilco. C1261S) J

MME. 
CICI, cartomante diz tudo

com clareza, que sc deseja sa-
ber realiza qualquer traballio por
mais dilficil que s#a amigavelmente;
na sua nova residência, a rua luva-
lidos 11. 3", sob.  (57*3° °> J

C70 S) JI

CARTÕES 
ÍTÍc VISITAS — Cen-

10 2S. Ourives ti, Go  Pape-.rl,

MÃES EXTREMOSAS
l-liinhos das moléstias da pelle «jue os áffligem^banhae-os com

se quizerdes preservar
no vossos oucridos fi-

SABONETE ÒE RIFGER. R»a S. Pedro,_i_27_.

PRECISA-SE 
para

portuguez, contas
professora-¦ dc

_ _ ;m«siea'i piano
canto, de um commatlò ctu troca

de lições. Garante preparar cm 4
inczesí pede-se casi do respeito; Por
favor, resi), á -rua Machado Coelho
n. 13S. (1422 SI R

PRECISA-SE 
falar com o sr. Fran-

cisco Coelho de Mello ou o sr.
Ai-jctniro Nctto. Procurar o sr. Ran-
dotpho, 110 .Ministério da Fazenda.

(1144 S) J

» variada. Kc*
i?_no; mensal.

6o$ooo;'ai-cuid» _ l'a$bos n. itS, Fõr*
nece-sc a domicilio. (is*í.vS)J

PENSÃO 
— Boa

feições avulsas

PRECISA-SE 
de correias dc 8

20 centímetros de largura, dc
comprimento re.çular; rua da Piai-
nha n. 2, ermazem. Annunclc cm
particular. (i5°5 S) J

DENTISTA
R. Bnldas Von Phmckciistetii

Esp. cm obturações a ouro, pia.
tina; esmalte e extracçúcs com-
•' lamente cem dôr; ¦ colloca den-
es com ou. sem chapas, a preços

reduzidos. Garante todo c qual-
uter trabalho c acceita pagainen-
tos parcellados,.-Di_<»8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
,. \ás i horas. PuiiMarechal Fio.

.-iano 1'cixafó n. '«•41 (sohrado),
proxiu-.o d rua Uruguayana.

üJ . . ; aii .

Mr. Edmond — ci<ioms'i^
,7 ¦„ . . . ¦.'• ¦•¦¦• Rrande "me-
ditim' clarivitcnte, iKstinguido. pelasimprensas brasileira c estrangeira pe*lo acerto das 8ua»„prcdi.ções, conti-

nu'a a dar consulta» para descober-
tos dc qualquer espécie; na rua do¦Mattosoi,. 217, sobrado. Mr. Edmond
tem'sido freqüentada e admirado pornumerosos clientes da mais alta ca-
tegoria, a quem predisse o roubo do"Museu Nacional", a morte! da sua
irmã, o celebre " Madomc Zizino" e
oulros acontecimentos notáveis.

(1518 S) J

Joaquina Ferreira de
Lemos Franco
Os filhos e demais p».

rentes mandam rezar mis-
sa de trigesimo dia do seu
passamento, amanhã, quin-¦ta-feira, 9 do corrente, ás

horas, na egreja da Inuna-
culada Conceição á rua General
Câmara e convidam os parentes c
amigos para assistir a esse aeto
de religião. R 1400

f
9 t|a

Coronel Paulino Joa-
quim Barroso

MISSA DE SíTlMO DIA
Euclide» Barroso, Eduardo

Studart e suas famílias con-
vidam as pessoas de suas
relações para á missa que,
110 altar-mór da egreja de

S. .Francisco de Paula, mandam
rezar, ás «j i|i horas, sexta-feira,
10 do corrente, por alma de seu
muito querido pae, sogro e avô,
PAULINO JOAQUIM BARROSO,
fallecido no Ceará, no dia 4 ào
corrente^ • ijáS J

¦M'li

- TRIGESIMO DIA
Carolina Moreira

dos Santos
(Pallccida cm Portugal)

Siias filhas, genros, rte-
«os, irmãi, pobrinhem te-
cunhado convidam a todos
os parentes e amigos para
assistir á missa de trigesl-

mo dia que, por alma dc CA-
ROLINA MOREIRA. DOS SAN-
TOS, fazem celebrar no dia iu
do corrente, ás 10 horas, no altar
de N. S. de Lourdcs, na matriz
do Engenho Velho. Desde já fi-
cam summ3menic gratos. {J t.ntj

Moléstias das Senhoras
—Dr. Oclavio de Andrade,-'corri-pra-
tica dos hospitaes da Europa, evita
a gravidez por indicação- scientitiea,
sem prejudicar o organismo! Hcmor-
rhagias, suspensão, etc. Residência „econs.: run Sete de Setembro n.- iSú,
sobrado, das 9 ás 11 e de 1 Ss 4.Telephone 1501, Central. ' Consultas
grátis. íqoijS). R

Suspensões Cl.

Sarnas

uram-se com
o • . ELI.KIH

DAS. DAMAS, do dr. Rodrigues
dos Santos. Deposito: São Pedro
n. '-'7-

Darthros c bro-
toejas —, Curam-
sc rapidamente
com a BORALI-

NA, á venda nas pharmacias e
drogarias. Rua dc S. Pedro, 127.

Maestro José de Araujo
. Viannat 'A familia Araujo Vianfla

(ausente, cm Porto Alegre)
c os amigos do . maestro
rio-grandense JOSÉ' DE
ARAUJO VIANNA, convi-

dam os amigos c admiradores do
inditoso artista para assistir, á
missa que por sua alma mandam
rezar hoje, quarta-feira, 8 do cor-
rente, ás 9 1I2 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula.

(1243)

Real e Benemérita Caixa
de Soccorros D. Pedro V

tComniemornndo 

n da-
ta do fullecimento do
excelso monarclia o
«Senhor d. Pedro V,

esta instituição fa. ceie-
brar luna nilssi, no altar-
mói* da egreja da Candeia-
ria, a que assistirão 100 or-
pliãos, . vestidos o calçados
por esta instituição, em me-
niorla «Io saudoso soberano.
A direetoria tem a honra «lc
convidar os srs. sócios c suas
exmas. famílias, bem assim
as dignas administrações das
Ordens Terceiras, associações
o imprensa desta capital pura
assistirem á essa piedosa de*
monstração do respeito pelo
seu Inclyto patrono. ,

Kota ¦—- Os brphãos con-
tcmpUidos deverão compare-
cer na sede social, ás 8 ho-
ras da manhã,

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadiis ic (premiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão,
de ventre, dures dc cabeça, vonii-
tos, doenças do figado, rins e
rheumatisnío. Não produzem co-
lica». Preço, i$5oo.

Doposètos: Drosaria Pacheco,
rua dos Andradas, 45; a rna Sete
dc Setembro ns. 81 c 99. Fabri-
ca: Pharmacia Santos «Silva, ma
Dr. Aristides Lobo n. aso. Tc-
lephone n. 1.400, Villa.

Electricidade 7J2SK
força e luz. Attende qualquer cha-
mado. II. Teixeira. Telcph. Ceu
trai 5S3S. — P. Américo, 80—Cai-
tete. (248 S) -V

t r ata-ss
com b.c-
v i d .1 dc.
111 esmo

sem certiddcs, civil; 25$. e rcü-
gioso, 20$, em 24 iiòws na formar
da lei, inventários c justificações;
etc, com Bruno Schêgitç; 11 rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Atlcndein-sc a chama-
do» a qualquer hora. Tclepliòha
n. 4.542, Central. —N. B. O»
noivos que tratarem de sem pa-
peis nesta cas? não *-:ão o in-
commodo de ir á policia; não se
confundam — 32. (S 1232

Casamentos

SYPHILIS

1

HemotThagias curam-se com
o ELIXIR
DAS DA-

MAS, do dr. Rodrigues dos San-
tos. Deposito, S. Pedro n. 127.

Dentistas - DRS. PEDRO
PAES c C. DE FI-

GUEIREDO, premiado cora meda-
ll*a de ouro c Cruz dc Honro, na
Exposição de Mi lano. ;— Rna Ma-
recital Floriano n. _oo. Kxtraçúc-. dc
dentes sem dor, 5$òoo; dentaduras
de viilcauitc, cada^dcjj.tc Sfjooo-; ob-
turações dc 5$ it %.Stb; limpeza de
dente.! 5$hbo; concaWos de deútadu-
ras quebradas, m>|)U> Preços bara-
tu5 para. todos ónlfnais .trabalhos;
material dc '1." 

qtijtjftade • .garantido»
e pagamentos cin prestações. Con*
sulias das, 7 da tranhS.-ós S da tarde.

_ . corrcins ttsadasi
cm bom estado dc 8 a 23 ccn'i-

metros de largura c bom coinpriiiicn-
to; rua do Prainha 11. 2. (10.4 S) J

•pUECISA-SE de

PRECI9AS-E, 
com

200$. Juros io "l»,
meses i Cartas a
Luzia n. 19S.

ur_cncia, dc
prafiò, 2 a 3

M. M.; Símia
(i.l--o S) S

DENSAO — Fornece-se dc or-
dem, a domicilio c ac-e-uin-sc

pcusíomstas;2n andar.
rua da Alfuiidcga 63

(12S2 S) S

PENSÃOmelhor no sen-

Oscar N. Suaics. (-•-in.lS)

c10MPRA-SE qualquer quantidade I J_)

dc'qualquer valor c cautelas do
JU.^te lie Socorra; paga-se bem;
11.1 rua Gonçalves Dias 11. 37 Joalhe-
ria Valentim. Teleph. 994. Central.

(4137 SJ B

cctONSTRlíÇÇOES,
> e pinturas

ços módicos, com o
clinlski; Ürúgtinyaua
5,!3ó, Cent,

de
pcqucno3 repa*

prcdtós; pre*
cor.structor Mi-
11, 8. Telcpli.

(4400 S) R

A'-SE pensão farta c variado,
courda feita com esmerada lini

nczii. Pratos variõdissimos: pastes.
cninadas, camarões, etc. Preços il--'
iu3 nara cima; não sc . faz qucsiao
de horário, ncrh distancia; rua do
Senado 2.16. W° S' S

prestação mensal.
de predios. cm-

presta-se na'rui Camerino n. 00. dç
', 

ás . lioras. (*i°c S) J

TVNHEIRO
J.v sob alugueis

magnéticas a dis-
tancia, fimtis; cartas Psycholo-1

/"1URAS fluidicas
\J tancia, grátis,
çla Caixa postal 1827, (581-1 S) RI

Gc

Caruo:cida

10KT.INAS, tapetes, pintura» a
n)eat moveis c de escriptorio,

compra e também, encaixota para mu-
¦dança, J. J, Martins; 'rua da Alfan*
de;..! tt, 124-, (30.-O Sj S

rilOMAVn-1 liabitilada. c.-nhe-
miiito procurada pelo

•certo dc suas profecias; única queÍ_ii trabalhos garantidos p-ira realizar
iiegotíoa commerciués e reconciliações,
na rua de S. Pedro n. 331.

(2S1 S) J

perie:!
COPIAS 

á macldn . .
Ç5«jn a folha. Cartas á rua Jo*

Araujo* n. 100 — Emygdio.
(1221 S) R

Evi-
ta-se
usan

do as velas atvtiscpticas. São
inoifciisivas, cominodas e dc ei-
íeito sestiro .Caixa com 25 ve'
Ias 5Í000. Pelo Correio maio 600
ri-;;. Depositário: praça lirauen-

tes n. ó-*, phármacia Tavares.
050-0

A3ÍINAS Cillttíc
hem. P-.ir.ia iÇgoo;

Francisco de Paula

- Àfiara-sc
travessa de

u. 28.

LEXÇÓES 
para banho muito gran-

des. a _Í5oo, 3^500 e 4$ooo. Só
na Fabrica Confiança do Brasil; 87,
rua da Carioca. S7. (S>

MOTORES 
clectricos de i|.i. i|2;

1, 2 c íe IIP. General Electric.
2 moinhos para café; i nucliin.i para
npnrar papel; vendcm-sc* praça da
Republica 11. 19J. (i.rilSJ
¦\TAC1UNA rcRiitradom — Vende-
Ifi *íc uma quasi nova; na Avenida
Uio Branco u. "o. 6o andar, saln 3.

(1207 S) S

MONTEIRO — E' a
?vo et.imbcm for-

 ;i domicilio; Rosário 105, i°.
(319 S) R

"|}kXS\0 — Fórncce-sò He primei
X ra ordem e com rigoroso a-sseio,
á nic-ía 60$; a domicilio ile ?o$ooo
nara cima; rua Riachuclo n. 15S.

(55-ü S)' M
•pEREUMARIAS "AURECS" —
X Agradáveis c persistentes. Sec-
ç_o de varejo; -t. rua Luiz de #-Ca-
mões, 4 — 1-argo dc S. Frarictsco.

(-.12 S) J

INHETRO sob liyp^lheras. juros
de apólices, mercado.
Moura, Kc-sario 170.

(Soi SJ K
DTNHKIRc cauç,
rias, cx.; L

D11.N11EIR0 — Dá-se sob hypo-
lliccas, moveis, notas proniisso-

rias, caução dc apólices, inventario e
officiaes do Exercito, Armada., Poli-
cia, Bombeiros; tratt-«e com 1 ernan-
de»; Rosário «7* (1445S) J

HTME. Clara Cr
ifi pedicura. 1-
r; 1 S. Ocnierib
Sal. Vae a dom.
ras.

tdere — Manicura,
raglsta diploma Ia:
1. 105. Tel. 1279.
lio. Só ki íetiho-

(2«44 S) R

1JRIMEIR0 A.VDAR — Aluça-se
X a pessoas de tratamento c sem
creanças, o iu andar da rua do Kia*
clnielo 11. 22. cora aceómraodsçBcs
neceç-arias para um casal, E' illu-
r.-.iuailo o luz eiectrica c pd° aluguel
dc i20$o.io. (ro5o SJ T

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis -&£;• £•;
tencottrt, parleiro, cura os tumores
do» seios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias c genitoes da mu-
lher, as mclrites, 03 corrimentos u'.e-
rinos e vaginaes e regulariza o meus-
(inação por processo seu. Applico o
606 e 914, com ou sem injecçãó e
esta sem dòr trata o diabetes,
hérnia (quebradura) ?em operarão.
Consultório perfeitamente appafclha*
do; rua Rodrigo Silva n. 26, esqui*
na da rua da Asscmblca, das it ás
2 da tarde. Telephone 2511; rcsiden*
cia á rua .Senador Euzebio .142. Con
sultas grátis. (J 1180)

CO^UKlNA, gJàníida, 
'paCra

rcftituir áo cabello a sua cór, ori-
ginal preta ou. castanha. — Pre-
ço S1 oSqoo, pelo Correio, mais 2$.
Deoosito geral rua 7 de Sctem-
bro 11. 127. R. KANITZ.

DENTISTAS.— 
Unia.sú, ompoula'do I.-rtca,l'-: Anes'riie2Íco ' Ide>oii.

o mais poderoso, infallivcl c inoffen-
9ÍV0. (lOOl S) J

IXENTISTA 
— Compra-sc ura gc

/ rador de 'gn_" è - gõüolina. Car-
tas, a W. Il, rua. Sete de Setembro
n. 203., sobrado. (1184 S) R

Antônio Dutra da
Costa

Laudelina Rosa da Costa
agradece aos parentes e
amigos que acompanharam
os restos mortaes do seu
inesquecível esposo, ANTO-

NIO DUTRA DA COSTA, e de
novo os convida para assistir á
missa que por sua alma será ceie-
brada amanhã, quinta-feira, g do
corrente, ás g horas, na matriz
do Engenho Novo; confessando-
se desde já grata. (123S J)„______¦_¦*__¦¦

Newton Corrêa da' Silva
«Maria Feliciaria Pereira

Comes, Seraphim Corrêa da
Silva, esposa e filhos, Paulo
Temporal, esposa c filhos,
agradecem do fundo d'alma

a todas as pessoais que sc digna-
vam acompanhar á ultima morada
os restos mortaes de seu inditoso
neto, filho, irnião, cunhado e tio,
NEWTON CORRÊA DA SILVA,
c convidam para assistir á missa
de 7o dia que, por seu eterno des-
canso, mandam, celebrar hoje,
quarta-feira, 8 do corrente, ás ç
c i|a horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, liyppthccàndií
dos sua eterna g-ati-lã" '

I

_

Álvaro LPereira da
Costa

Alfredo Armando dc Sotr
üa Osório, sua esposa e fi-
lhos convidam as pessoas de
sua ' amizade a assistir á
missa dc selinio dia, que por

alma do seu querido sobrinho e
primo, ÁLVARO 'PEREIRA DA
COSTA, fazem celebrar na matriz
da Candelária, amanhã, quinta-fei-
ra, 9 do corrente, ás g i|2 horas.
Bem assim convidam as mesmas
pessoas a acompanharem o corpo
cmbalsaiiiado do desventuiado 1110-
ço, da Benificencia Porttigueza.
para S. João Baplista, no mesmo
dia, ás 4 horas da tarde; confes-
sando-sc desde já extremamente
reconhecidos por sua assistência .1
estes netos de piedade. J 1477

_
qtte

COROAS K PALMAS Dlrl
PLOKES NATURAES

Prepara-se qualquer eticommcnda
Casa Arte Floral

Rua da Asscmblca 113, Teleph. Cer.-
trai iSj7

^**Mtffri

r)í>i-it-i«5ta - DR- J- MACHA-UentlSta DO, premiado com nu-
merosas* medalhai dc, burj3. Extracções
de dentes, sem útít, S^fir-a; dehtadn*
ras dc vtilcanite, cada den:c, 45500;
obturações de 5? „ <S'$;. limpeza do
dentes a 4$; concertos c:u deujadúràa
ijiiebradas, 9?ooo. Tiviballi»; garanti-
uos c pagamentos cm pre-=taçõe$. Daí
7 áá 5 da larde. na rua Uruguayaríá
ns. 1 c 3. sobrado. . ' 

(Sii S) J

OESTIVO E DO SYSTEMA NER-
unon OR. RENATO¦MJ DE SOUZA LO-
PES, dooente na Fa»
cuidado. Exames pe-
los raios X, do esto»
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Ruà S. José 39, de 2

Cândido José Alvares
Vianna

Francisco Rios c senhora
convidam os seus paren ès
c amigos a assistir á missa
que pelo sétimo dia do pas-
samento de seu ciinhailu c

am-go CÂNDIDO JOSÉ' AL-
VARES VIANNA fazem celebrar
amanhã, quinta-feira, 9 do cor-

j rente, na matriz do Sacramento,
ás 9 1I2 lioras, peio que sc ante-

, cipam agradecidos. (.5 12731

Pedro José Ferreira
Olympia dc Almeida Fcr-

rcira e seus filhos c mais
parentes convidam os pa-
rentes e amigos para assis-
tir á missa dc sétimo dia.

mandam celebrar, amanhã,
quinta-feira, 9 do corrente, ás 9
horas, 110 iSatictuario de Maria, á
rua Cardoso, Todos os Santos;
desde já se confessam gratos.

1170 J

Joaquim Martins, penhoradissi-
mo, agradoíe a todos os seus colle-
gas de trabalho que o auxiliaram
110 enterro de sua saudosa mãe,
e vem por este meio firmar os
protestos do scu eterno reconheci-
mento. S...14Õ

Edith Pires
O u.. Franlílin P. Pires

e.sua familia participam o
fallecimcnto de sua filha,

EDITH PIRES, e convidam
os .parentes c amigos para

acompanhar 03 seus restos moi-
tacs, cujo saimento terá logar,
hoje, ás u lioras da manhã, da
rua Dr. José Ilyginon. 255, para
o cemitério dc S. Francisco Xa
vier, antecipando desde já 05 seus
agradecimentos. .1 I5"2

suas conse»
queitcia-s. Cura
radical, injecções

completamente
INDOLORES,rie sua preparação. Appl, 606 e 914

Asscmbléa n. 54, das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA3A
I.IIÃES. Teleplione 1009, C.

m darthros, eiupiu
gens, eezemas,
Iriciras, s;.rms,
hrotoejas, etc,
des apparccein

fácil e coinplelaniciile com" e
DERMICUUA. (Não ii pomada),
\'ende-sc cm toda», as drogarias
do Rio c Nictheroy. Deposito gc
ra]: Pharmacia Acrt, rua Acre,
11. 3S. Tel. Norte, 3205.
2S000.

Comichão

Prcçc

Cl MAU RIA —Cur?
resfria-

, dos,
coustipaçôes com febre, bronchites *»
asthma. Preço i$ooo. Deposito: Pilar
macia Rodrigues, tua Marechal Fio-
rimio n. 99. (3754 S) R

Ser Bella Creme de liei-
leza "Oriental",
unico sem ri-
vai, para man-

ler a cpidernic cm perfeito esla-
do de hygiene e belleza e pela:
suas qualidads cniOlientcs e re-
frigeranfes c embranquece e as-
setina, a culis, dando-lhe a trans-
parencia da juventude. Não é
gorduroso, é o melhor para mas-
sagens e faz adlierir o pó de ar-
roz, toriiaiido-o completatucnle in
visível, 3$ooo; pelo Correio, réis
3$50o! Vende-se nas perfumarias
e pharniacias. Deposito: Perfil,-
ni.ir.ia Lopes, Uriiguayana, 44.
Rio. Mediante tun sello dc iou
réis, enviamos o catalogo de Cair-
selhos de Belleza. A 7S91

Gonorrhéas

I

t

t

PÃRTEIRAS

PARTEIRA-

-«irODiSTA — Confecção primoro-
1IX s;i de vestidos c costumes, sys-
tema Parisiense, de so$ a 3^S; tra*
veisa Cruz Uma n. 26 — lrmmengo.

(3Su S) J

MOVEISmobiliários
pianos,
dc?, etc

los — Compranvsé,
completos, avulsos,

objectos dc arte, onttguída-
rua Scnvidor Dantas n. 4$

PENSÃO 
«lc caía dc família —l-'.-ir-

nece-se a domicilio. n.i>ji J0S0
Uocírigucs 11. 69, casa iS —Estação
de S. Francisco Xavier. (1237 S) J

domicílio
Avcnula

sobrado.
PENSÃO 

— Dá-st- boa a
pjr mòiHco preco; n<

Henrique Vâlladarcs 11. 30.

I> 
ELOGIOS usadas,

X metal, compram*sc
Perfeita; Avcti. Come-;

ouro.
. Rtí
Ficire

prata,
íjbaria

w
térreo—E. Ribeiro.

IFA —> A rifa dc Him cramoplio*
nc I?aulhabèr, cem 5 discos, que

devia correr no dia 8 d', corrente
mc?, fica transferida para o dia

i>jSS).-STdp mesmo,'—(Miguel C>i:ida. (i»2«5S.r

Mine.
Francisco

Re:s, diplo»
niada pela
1-. dc M

dc Boston, faz cp-parecer a' mrnstrua-
çfiò por processo soíéiílificò c sem
dor; trabalhos gafãiítídos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; traía de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. no. Tel. n. 3.,i6S, Norte, próximo
da avenida Cehtral. Consultas gra-
tis. ' - (5 431)

Cândido José Alvares
Vianna

Maria da Conceição Fer-
rcira Vianna, Ondina Es-
trclla, Leonor dc Mendonça
Molina c esposo, Francisco
Rios e senhora, Anionio

Palhares Vianna c familia, José-
- pha Cecilia Guimarães, Joaquim

àS 4, (HienOS áS qUartaS- Monteiro e familia, Eduardo Dan------- tas e familia, agradecem profun-
daineiite pcriliprátlos ,1 todas as
pessoas que se dignaram acompa-
nlia!-os 110 doloroso transe por que
passaram com a perda dc , seu
extrnuecido esposo, padrinho,
cunhado, tio e amigo. CÂNDIDO
JOSÉ' ALVARES VIANNA, , e

I de novo as convidam, bem assim
aos seus parentes t amigos a as-
sistir á missa que pelo sétimo dia
do scu passamento terá logar
amanhã, quinta-feira, 9 do cor-
rente, ás o i|a lioras, na matriz
do Sácramenlo, pelo que desde ja
se confessam a_rá*Widn*-,.•___T^'gr»i,-v'a___y'-'i:c,^_a

c h r onicas e
recentes.
Querei» íi-
car r adical-

mente curado cm poucos dias?
IVocurae informações coin o sr.
Fcijó, que gratuitamente as otfc-
rece, não conhecendo caso ne-
nlium negativo; rua Theophilo
Ottoni, 167. (R A2

Continua a
morar na

rua da Al-
fandega.

11. t.i;. (J 41151

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o ri.

traz impresso o nome do
pharmaecutico Santos Sil-

MME, JOSEPHINA

ro.oti, e
fabricante

íiidisucnsàvel na toítette dás damas
elegantes. Knibelleza o rosto, tíran-
do-lhc as rugas e os manchas. Pótc
2$000. Vcude-se no deposito, IJr«)*;;i-
ria Pacheco; á nia dos Andradas ;,í.

(S 37S) 
'

PHARMACIA

feiras). Grátis aos po»
tres às 12 horas, (aso?

massagens, etc. In-
stituto Pliysiothcra-
pico do dc. Gustavo

Aru-.linist. Docente da
Doenças do estômago
ncurasihcnia, artliri-

tismo, obesidade, diabete, cc. De
7 ás il da manhã. Kua Senador
Dantas, 4S. (S H35

Duchas
Faculdade.
«. intestino.

Mme. Maria
Josenha, di-
plemada rela

Faculdade dc Mcjiclna de M.ulrld,
IraU dc todas .'is ilocncas das scrílio.
ras c Í22 apparecer o iucnrnorlo. por
processo seientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra*
balhos garatttidos e preços «o oican-
cc de todos, Avcaid.i Gn«r.c3 Freire
n. 77, telephone n. .tt-ir, Central, con*
sultas Rralis. Em i:c:;'e ao theatro
Republica. (i;-i S)

Embriaguez — Jgg
rivel vicio, sen: dar remédios -para
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Lu*, n. 4,
sobrado, Haddock Lobo. Altcndc-
sc gratuitamente, segundas, quar-
tas"c sextas-feiras, das 8 ás .. (.a
tarde. Casa dc família respeitável.

(S S43

Tatismati Gralis para ven.
cer os fi&ffrimen-

tis e difHculda-
des da vida. pe-
dir a J, P. Sil-

va, posta restante de Cãscadura, com
enveioppc seflado c sobreserpíndo
pára resposta; rcmette*sc para todo?

.(.59 S) s

Hoítesia Teixeira de
Assis

(TEI)

_

EstiJos.

Alcina de Magalhães Tci-
seira e filhos. Francisco
Marinho de Assis e famüfia,
convidam cs parentes e am:-
gos de H0RTESIA TKI-

XEIRA DE ASSIS, para assistir
á missa que, pela passagem da «laia
de scu anniversario natalicio, man-
dam rejar hoic, nuarra-feira, 8
do corrente, as 9 i|2 horas, na
egreja dc S. Jrraocisco de^Patila.

CR 1159

Álvaro Pereira da
Costa

'Alberto «PAlmeidà & C.
participam o fallecimcnto, em

2 do corrente, do seu des-
ditoso e hom amigo c inter-
cssàdo ÁLVARO PEREIRA

DA COSTA, e convidam iodos os
seus amigos a prestarem lima ulti-
ma homenagem ao finado, acom-
panhanilp o scu corpo embalsamà'-
do, que sairá amanliã, 0. ás 4 hc
ras da, tarde, do Hospital da P.-
ncficcncia Portugucza, .para o c"e-
mflerio de 3. João -Uaplista, onde
ficará depositado até ser traslada-
do para a cidade do Porto, e asfis-
tindo á missa de sétimo dia, que
por alma do mesmo finado será
rezada, amanhã, lambem, ás o 1I2
horas, na egreja da Candelária.
Desde já niuilo agradecem a todos
os que comparecerem a esles actos
fúnebres. J 1496
f__!_í^!E___l_L'___Sl~íH3a

Álvaro Pereira da
Costa

Delfim Pereira da Cosia,
Seus filhos c genros, Anto-
nio Joaquim AVierto d'AI-
incida e mais -parentes, au-

sentes o presentes, participam o
fallecimcnto, em .1 do torrente do
sou desdiloso c inforlunádo füho,
irnião. cunhado e neto ALViARO
PEREIRA DA COSTA, c convi-
dam todos os seus amigos a acom-
panharem o corpo embalsamado,
que sairá, amanhã; 9, ás 4 horas
da tarde, do Hospital da Dcnefi-
cencia Portugucza, pr.ru í«r depo-
srtado no cemitério de S. João Ua-
ptista, onde aguardará a sua iras-
ladação para a cidade do , Porto,.
Convidam também a assistirem á
missa dc sétimo dia, que por .-.'rua
do mesmo finado será rezada,
amanhã, também, na egreja da
Candelária, ás 9 i|2 horas. Desde
já muilo agradecem a todos os
que comparecerem a estes actos,
prestando assim turra ultima ho-
incnage.ro. ao. finado., J J4Í5

Tor
vistosa
centro,
Tratar
co:n o

oito contos, vcndc-sc uma,
de esquina, próxima «io

sortida c desembaraçada.
á rua da Asscmbléa 34;

ur. Silva. J 155.J

Hotel e Restauracls
Vende-se o da rua da Lapa -\v,

trala-se com o proprietário, á rua
Marechal Floriano Peixoto 21S.
Padaria. 1201 J

Pi

f

Vende-se um Plcyel, uma pia»
nola, muilo barato. Rua Frei Ça-
neca 11. 11, sobrado. 1302 J

BILHARES
Vende-se quatro juntos ou sepa-,

rados, uma bagatela; na rua Frei
Caneca 11. 7- 'i°i J

Chalet em Icaraíiy
Alugá-se barato n elegante cho-

let da rua Gavião Peirroto 11. 340,
perto da praia tle banhos. As cha-
vs na venda, c trala-se á rua da
Praia 11. S03, casa Pinho. 13118

FMH6EZ
Atilas de francez e coiiycrsrtçS*

pratica. Preço de propaganda, ao
a'cancc de todos, 55000 mensaes,

ezes iior semana, dc data a
Aproveitem aprender o fran-

prego reduzido. s?-noo men-
saes. Das 7 1J2 ás 11 lioras d»
noite. 'Diurno, das 2 ás 5 lioraí.
Ha nulas lambem para stnliora».
A matricula está aberta na rua
Sele dc Setembro n. 96, 1° andar.

J 1558

tres
dala
cer.

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES ÇAO'

Com longo c.-r.asio da Fondatro*.
Rotuchld de Paris. Asscmbléa. 36.
das 2 4s 4. Teleph. C. 3„6-

'.:¦¦:-.
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. Çompanb!|
Clnematonrapulca

Brasileira
- Ultimo dia deste programma

Cedendo amanhã logar a um novo programma, o
film grandioso que hoje exhibimos terá

suas ultimas sessões

Grandfi drama extrahido do romance psycholo-
ico de LUIZ WEBER, o feliz e inspirado autor da
eninde Núa. _ ... .

THEMA — De grande interesse, de Mtuaiidaae
palpitante, elle se resume nestas palavras :

Nao é nm crime fhglr a mnlher á maternidade ?
Um fllm lindíssimo -- Um trabalho moral

Uma grande llçfto para a hnmanldaae
Completando o programma, o ultimo numero do

G&UHONT - ACTÜALID ADES

^W^riit^fijtCitíiii. !¦¦ II

Amplo
¦ Arejado

Confortável \
HOJE -ULTIMO DIA DESTE PROGRAMA

! . A alliança. suprema : Pathé e POX FILMS
Pathé apresenta uma divina e lintiti actriz:

Marie I-auiae Derval-
FOX apresenta q maior trágico mundial

/WILA.1AM F-ÀH-NUM ,

!

HELENA MAKOWSKA |
EM •

Íp 

ji _»o__HP m i~ tt~-~ —-~-~"~~~-'— - •-—--^u»)*. 
|

_______________________________________ {
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Lide
Amores

"FOX

AMANHA
Uni bello espectaculo do qual consta

o lindo drama

oiiisti MAGDALENA CELIAT
qtie ha pouco

Protagi
a cstrnlla tia Compunhia GU1TRY,
trabalhou no'MUNICIPAL.-.

A INTERESSANTE COMEDIA

A mocidade

HOJE
As

Duas
Fidalgas

(Edição Pathé)
4 actos

A linda protagonis-
ta representa ante

vossos olhos ao
mesmo tempo
dois (jersonu-

gens.
Outros interpretes

maravilhosos:
Srs. Kemm, Escof-
fler-Sra. Léa Piron

MARIE
— a belleza

Film
Corporation)

3 aotos
Thema desta ma-

gistral peça:
Hercules protege

Cupidoe é vencido
por Venus.

O maior trágico
mundial impõe-se
pelo minimo gesto
e vencerá como

sempre 1
LOmSE ÜERVAL

sem par —

i i———— ! .~T7iUW1t^l»mnmt9*U^^^ 
¦mimillllllllMIMMMMeCM
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I hO\mw |:-^r hoje I
(ffiiJBam}" if _^ _&L ULTIMO PIA DESTa PROGRAMMA

\ \W —. - — —- -— «™ Al Sdno CinePalais: o quarto fllm da
I ® C0m20:000t000© : ifl R? fil Serie Triumphal
r íg) """""li l"""""^ ¦ ^""""' ^"^ ^""*^ w ^^ 'j*' M ___B______r^!H H_m
i| da Loteria extrahida hontem foi f | |fl B

{{jM^riTot e| :-VBP lUUlIMi
; .***»«*»~. © ; ^^oi^ir****-*^^

Ü LOTERIA 00 NATAL ||-
I Siff't 1 #" ®

j § 
x,x"

#
! (Si

\Jfagareih 4 £ Film inspirado co conto polaco do Ivan
5obiefí«Eva Inimiga», em cinco actos. E.lif.ão %

Extra da Ambrosio Film »

COMPLETANDO O PROGRAMMA

KSSot??^^'.'•£?.•¦>¦'''¦ • »í'»--}*.*;:

^^_*í-> < *'É|________ Br*^ÉllH_K':a_|';. .-''.-_____i____F, :'*Mti
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CD

ratos lu éí
. . . . 52S800 <§)

.... 700 rs. 
|

INTEIROS, EM QUARTOS
0CTAGKSIMOS-. ...

ÈNazareth & C. ®
Unico* Agentes Geraes dH Companhia Jg
de Loterias Nacionaes do Brazil. ^

®OUVIDOR, 94

Neste como em todos os Programmas
do Cine Palais

ECLAIR JOURNAL
Ecos dos ultimos suecessos mundiaes

O GKANDE_ACTOR feraudj
representando eom perfeição sublime um

perrionngem de Composição

A SENTOÇA DO AM'»R
«O Aleijado» 2 actos - Edição Eclair,

AMANHA
í RESTES STLVAZKE

A enterrieoedora actriz parisiense numa creaçfto
em oue se eleva ao lirmamento, em que brilham os
crondes nomes do theatro íi-ancè*. creando nmallgura
§ue wdas as môes de familia desejarão «pomar..com
mo-ielo de grandeza humana aos Alhos estremecido!
de seu coração. .
Só quem não t<ver coração delxari de

chorar* vendo <tB.

i QUANTO FODE 0 GDBAÇAQ DE
UMA MULHER!

Awm\ \mm\ j^^^^BSShCXmyL
SAm mmt-' -úJr" MU fikmWmn^m

Amanhã hoto programma
Duas formosas c applaudid.ts actrizes

MÍSS PearI Wtóte(a mÍSíos3de Nova York)
Mllo, Napierkiska S* 0peraPdLPaAr;teeitá.ano)
A» Proezas do ISiaine (4 actos) —

Rtif lexo do Passado (3 actos)
rTTT_,„_.„„y»»»H»»H*fTTT

©©©©©©@©©©©©©©©©©©©@©©@

r\fnnpc-» it. » w'/"l.m AT K ¦-.'.'':¦ P

¦¦¦-
EDIÇÃO EOÍ.AIR — <1 AciuS |

Í^M?^^|iSÍSíil

tj.axmncnqnpDgm^

EMPRESA PASCIIOAL
SEGRETO

Companhia Nacion.il, fundada
em 1 de julho de 1911 - üirec-
ç.lo scenica d3 actor Eduardo
Vieira—Maestro da orchestra,
Josó Nunes. 

HOJE 8 ds novembro HOJE
Na 1' e V sessão - A's 7 e

8 3.4
A revista de costumes portu-

guezes

REDEâ SOLTA I
Na 3-sessão- A's i0 3ii ¦ |

OHUA' J I
Revista de costumes nacionaes ¦ i

Os espectaculos começam pola J.exliibiçao de films cinematogra- |
^phlcf.s. I

| Amanhi-DANSA UE VELHO .
e A' HEÜEA SOLTA. Em.en-
saios: DA' CA' O PE'. R1536

áú Coração
| interprete ItóliXe. Faitoregres

E UM NUMERO DO

I CâMOBl -- IÉÉÉS
€0OS90O0S\

Theatro Carlos Gomes
Cónipunhia do Edcn Theatro dc Lisboa

Empresa Teixeira Marques -Gerencia de A.Gorjíio

2-SESSÕES-2
A's 7 3i4- es 9 3i4- da

noite
Formidável e estrondosissimo exilo
A populítrissinin revista em dois acios e nove quadros

Maravilhosas proezas em nove•.¦-'.. sacionaés capitulo» ''jisja*»

Pnltgani ta: WSS FM. WBtt
a celebre heroina do lllm policial

Mysterio» de Nova York
Cadix sem»na o cinema Pathé apre*

sentará um epinodio deste
romance desempenhado pela mais

«•nptivante spori-womau. —. •
Todos os sports — Todos os arrojos

AMANHA
Primeiro episódio da mais doida

temer dade!
Pela Vertiam!.. Pelo P»go !... ou

A Trágica Ancençao m
O mais intemerato arrojo da

mais bella actriz
EdicAo Rathéí

® ©®®@®(§>©©®©®®®©@®®@® m
O papol ilo "17" por • O papel de "31" por
Carlos Leal f João Silva

Toma parte toda a companhia
Sceníirios dcslumbrmitissiinos'£ estont-antes apotheoses
Vivam os alliados! 0 Estoril futuro !

Apesar do grande sue-
cesso alcançado esta peça re-
tirará de sceua, brevemente
Últimos espectaculos de

Dentro de poucos dias:
Orando o sensacional surpresa I

«en* ~ ^á0fiF$Samui--' 
'
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Durante as nove series venis praticar peia lindissiijia .Elaine,
sempre sorridente as mais arriscadas proezas a cavallo, no au-
tomo vel. no submarino, no balão, nò aeroplano, no tiro ao a vo,
a nado, nn corrida pedestre, no jogo do lazzo. etc. e em eaiia
novo capitulo haverá o frêmito de enthusiasmo e o appiaus o
que homenageia a heroina sempre vencedora t
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2 Cinema Ajegre
Rua Luiv. ur.inia, IS

HOJE è HOJE
Das 6 horas cm diante

Exhibioões continuas
DE SEIS

NOVOS

Pi*of§B**am sna
Comp Seta-

mente novo
Ingresso 1$ ooo
No Cinema Mai*on Mm

TORNEIOS DE~
RAIV1-BOLK

luas C, lioras da tar-lc cm .ic.inte
HOJE ELOJT3
Programma com-
pletamente novo

Bilhetes ccm-bomiicaçãa
Funcoíoiiáitíb àppa.feMios privibegin-elos pelas cirias patente? tis, 4/111,
4.6ia, 4.5I3, 4.SM, 4-628 o 7M3.

PREÇO DO BILHETE i$ooc
— Valido por ij cilas -»

Sorteios ás 6 e 9 horas
da noite

Números premia.los liontcm: u e :S.
BREVISMENTE

NOVIDADES.
P";-

CRANDE3
'R1S55H

IP

M -¦mI,','

B^'

IS^^Sr..

'PllfiTQfl BPfTJPffl c°mpanhia Alexandra Azevedo
tn&ftiftU «BUftt<êU_Tournée Cromílda do Oliveira
HO JE ** QUARTA-FEIRA 8 «HOJE
A'a T 3i4 3 SElSSÕlSt* A's O 3i4

,A notável poça om 3 actos ilo IlHN- IT BK1EDX,traducção de Ktl. Victorino
O maior êxito

da Comedie
Française em

1913
Simone -- CREMILDA DE OLIVEIRA

MISE-EN-SCENE do aclor Alexandre de Azevedo,
Movei* d» MARCENARIA BRASILEIRA.

SIMONE
8E-3UNDA-FBIRA. 13
EVA, da Joio do Rio.

—> Festm •rtiitica de Alexandre de Aieredo

Amanhã, ás 7 3I4 e 93(4 SIMONE

HOJE - Qnarta-teira, 8 de Novombro ás 8 3|4 da noitq_-_WOJ£á_«
Grande Companhia Italiana fleoperetàs vi*a.xe.,Cyclo Theatral Brasileiro)

t. representação da lindíssima e popular opereta em 3 actos de Autran

A mais deslumbrante e rica montagem hoje vista em palcos brasileiros
Ale-fh lario  MARIA DK MARIA . Conde Laremois Edoardo Tornar.
Uncillttto. (Novizio). . , ÍTALO BERTINI. \ anJ,., iIari0 Alfredo De Torre.

Frei Bálthazar Gfuseppe Mattioli,M»d. llnrio- . . .
Boron. Cbantarellc
ftdre Masoimüio.

i ÍTALO BERTINI.
Angelina Rubile.

, Pompco Pompei.
Ricardo Rosari.

Bilhetes i venda n.i Avenida Rio Braneu tt.
& C, d» 10 da mania as 6 da tarde. Segunda-feira,

Vo criado
138, telephone C. S73,

grande festival.

,-;', ..,-¦. S. Preesipino.
ca&i I.OPES FERNAKDBS

O 155-0 PtVua-Mf*, — * uma -opezeta CCTCSA STAR.

ia;i*ii»»i!;:!iEi«íii«fi«iiie^íií!i5B!i»iia!riii]i:iii,i;l
OIIMEIVIA ÍRIS

Empresa J. ernz Júnior. Roa da Carioca
ns. 49 e 51

HOJB Ultimo dia.-
Em matinée e soirée

Annnnciamos já para amanha um novo programma
VONTADE DE AÇO

"^Grande drama da íahrlca UNIVERSAL '— 
S partes — (IN-

EDITO).> — Prodígios de força — A astueia-na luta pela vida
do Far West dtncricano.

A CORSÁRIA
Um lindo d.-ama de amor c dc aventuras, em 4 partes, da fa-

brica italiana.TIB1ÍR. FILM. rrotaftonista — .MARIA JACOBINI,
a bel'a rival de Bertim e dc Borelii, tem aqui um lindo papel cm
um romance encantador. ______^^^^^^^^

COMfTÊXTRA NA MÃTÍN^E '.
GAUMONT JORNAL

Amanhã _ os su u-mersiveis br.^sileiros. nini
completo, nitido e interessante, em a parte» — A MULHER DO
SONHO, grande drama em 5 W»*5 — DE PE'S E MÃOS. um-film original, comedi» feita, só .-om pét e mão».

| A fSogr» deHIHte

JH

jHltchie — em 2 actos

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVl-lIUA Jt XT.

Grande Companhia Italiana ilo o.ierotns
jOa.ra,i3al3tT%-Soogxi.a.Taal__*,llo

Director artístico 
"

CAV. KNHIJO VALLE
Direcção mnsic.il

MAESTUO Iir.I,I.l-y..V
HOJB-AS 8 3|4-HOJE

RECITA l&XTRVOUDIMAUU
1' representação da popular opereta de Léo Fali

Â PRINGEZA DOS DOLLARS
Allco, M».RlA IVANISl-Daisy, STEFI OILLAG-Olga,Nelly Gary - M. Thompson, A. Haratelii — FreUy, Walter

Çrant—John Conder, Consalvo.
Amanha,"quinta-reira--A novíssima opereta de desluüi-branto moatagem—Gr.inde suecesso da Companh.a

O FtEI PA FIBCL. \]VIS
Bilbetes desde- Já à veiída dãer w i& § Itura» no «Jornal

do Brasil», e de_.ois no theatro.


