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EXPEDIENTE
No edificio novo do "Correio ila

Manhã", no largo da Carioca
n. 13, estão jii funccionando to-
«Ias us suas secções, excepto as
of.ieinns, qne cm breve estatuo
também nll instiilladas.

São os seguintes os números dos
nossos appurellios telcphonicos:

Kcdacçãò. . . 5008 - Central
Gerencia. . . 5443-
Escriptorio: . 5T01--
Dfficinns. . . 37- Norto

A serviço desta folha percorre
os Estados de S. 1'aulo o Vurnná
u nosso representante Pedro Ba-

ptlsta da Silva para o qiial solicl-
turnos a costumada bencvolciicia
de nossos assignantes o amigos.

Repiesentação
profissional

iA commissão dc Constituição c Jus-
tiça, pelo voto da quasi totalidade dos

seus membros, rejeitou p projectò de

_cc rganização do Conselho Municipal

<lo Districto Federal, apresentado

pelo sr. Afranio .de Mello Franco.

Kú o íipprovaranl o autor e o seu

collega de bancada deputada José

Gonçalves. Não nos .urprclicndcu o

voto da commissão. Frcvimol-o, i

r.qui mesmo consignámos a nossa pre-

visão. 'Contra o .projectò sc manifes

taram logo muitos chefes de grandes

bancadas, representante, graduados
<las .itua.õcs estaditaes, porque, está

claro, recriaram o preccd.cnte, ou

«que o bom -resultado que viesse a

produzir na formação tio Conselho
•Municipal da Capital Federal, a inno-

vação, a «aber, a representação das

classes e interesses sociaes, idéa pri-
mordia) tio projectò, provocasse a

«na transplanta.ão para ios Estados, b

(|tie lhes não convém por 'muito con-

trario ú florescência da politiquice.
E as grandes bancadas representadas

na commissão teriam que garrotear lá

mesmo o projectò. dí foi o que acon-

teceu. iSó um poder potl.ia vencel-as,

c arrancar da commissão um parecer
favorável — o presidente da Republi"

ca Mas este, qtte foi ouvido antes

<le sua apresentação; que antes cie

«unguem o coiíhcceu nas suas linhas 
j

piíncipaes; que o applaudiu e fez dc-

ciáfações ao mesmo favoráveis, re-1

ctiou logo que sentiu a còntraricdade'
cine o projectò havia produzido entre ;
os proceres -da politicagem nacional.
Por isso, ha itnuito, o leader, sr. An-

lcnio Carlos, porta-voz e executor das

ordens do Cattete, . havia lançado ás I

urtigas.
iF.ra natural que a maioria da depu-

t;.ç.._ d., Distrieio Federal o impit-

grasse, e se 'esforçasse por que elle
«iem saísse da cóininissão de Justiça.
O Conselho 'Municipal é o principal
(redueto da politica no Districto Fe-
«deral. Não pôde, pois, convir aos po-
'liiicaiit.3 do .Districto um Conselho

dado compõe-se de indivíduos « de

grupos de indivíduos, grupos agr.ico-
Ias, industriáes, commerciaes e scien-

tificos. O parlamento, para ser exa-

era representação do paiz, tem que sc

constituir lambem com a representa-

ção desses grupos. Só assim o par-
lamento comprehcnderá todos os cie-
mentos constitutivos do paiz. Se uma
só câmara não puder conter as duas
representações, a numérica « a pro-
fissional, se mão 'fôr conveniente
reunil-as numa mesma assembléa;
faça-se uma com aquclla repre-
sentação c a outra com esta. Seria

até a melhor justificação da cxisteii-

cia <lc duas câmaras nos modernos

paizes democráticos, desde que estes
não comportam uma segunda câmara
cem feição aristocrática. E por que
duas câmaras com a «íesma origem,
ambas filhas <lo mesmo voto? Todas

essas idéas estão expressas par vários

publicistas o cotvsfitucionalista-s, de
diversas nacionalidades, c foram
et.unoiadas em differentcs parlamen-
tos. Não ha nenhuma novidade no

que dizemos, senão para os que ainda
se não deram ao trabalho de estu-

dat o movimento de novas idéas

que estão revolucionando o direito

publico constitucional. A extineção
das corporações pela revolução fran-
coza já não conta enthusiastas, c as
corporações estão revivendo, sob ou-
tra organização, nos syndicatos, agrtt-

pamentos 'fundados sobre a comniu-
nhfo ác interesses e de trabalho. O
sr. Ruy Barbosa, o mestre prcclaro,
a quem nada escapa do que se passa
cm todo o inundo relativamente a pro-
_'enia_ de toda ordem, mormente os
sociaes c politicos, ouvido sobre o

projectò do sr. lAíramo dc Meilo
Franco, declarou _uc nada havia nelle
de inconstitucional, de anti-republica-
no, dc antidemocrático c dc anti-libe-
ral. Ao contrario, achou bom e con-
veniente ;o ensaio entre nós da repre-
sentação profissional, «a 'eleição do
Conselho (Municipal, assignalando que
essa representação, para muitos espi-
ritos esclarecidos e refleetidos, é mes-
mo a melhor iórma de representação

politica.
Gil VIDA1.

das peto secretario da presidência, as
sras. Astréa Palm e iNicola de Tcffé,
que foram agradecer ao chefe do Es-
tado ter-se feito representar na festa
realizada no Theatro Municipal, pela
Associação da Mulher Brasileilra.

Hoje, s. cx. presidirá ao despacho
collectivo do ministério que sc eífectua-
rã ás _ lioras da tarde.

GRAVATAS — Lindíssimas — Si n:
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

HOSTILIDADES
NGLEZÂS

Na sua sessão de hontem, o Supremo
Tribunal concedeu a ordem de habeas-
corptist que lhe foi impetrada pelo pre-
sidente dc Matto Grosso. Foi um golpe
decisivo desfechado na politicagem do
senador Azeredo.

O vice-presidente do Senado tinha
como certo que aquclla ordem seria ne-

gada, já havendo nesse sentido tclegra-
phado aos seus correligionários reuni-
dos cm Corumbá, Falharam-lhe os cni-
culos.

O general Caetano dc Albuquerque
poderá continuar livremente a desem-
penhãr as furicções do cargo, para que
foi (.leito, livre da pressão da Assem-
bléa facciosa que julgou fácil deslituil-o
do poder pelo simples effeito de u-iia

pronuncia illegal e immoralissima.
O sr. Azeredo não desanima,, en'r_-

tanto, e já foi pubMcado que o homem
dc palha da Assembléa, uni coronel Es-
colastico, que devia assumir a presi-
dencia do Estado, pedirá habeas-corpus
ao 'Supremo, afim de exercer cüas
íuneções.

Não se pódc apprchender a idéa que
cs ízeredistas formam do Supremo Tri
bunal. Concedendo habeas-corpus so
general Caetano, essa a'ta corte :!e jus-
tiça reconheceu que o processo movido
c?nirá aquelle presidente era illutal c
tumultuado.

Ora, a pseudo pi csidencia do sr üs-
col.isijçò decorre justamente da d-jcsão
di Assembléa. Nessas circurnstancias,
rão são precisos prodígios dc lógica
para a demonstrado dc oue, cohore.itc-
ir.rtc, o Supremo Tribunal nãj f,,dc
conceder habeas-corpus ao sr. Esco-
lastico, li nüo o concederá com certeza,
a menos que ali já sc tenham inver-
tido as mais rudimentares exigências
do senso comtnum, o que felizmente
não se dá.

Com essa nova manobra cm projectò,
o sr. Azeredo conseguirá apenas uma
coisa: dcsprestigiar-se ainda mais no
Estado que deseja dominar, c onde deve
ter causado a melhor impressão a deci-
são dc hontem.

Tópicos t Noticias
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Choveu. Iiontem, durante n dia com. in-
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BOLSAS, GRAMPOS e NOVIDADES.—
MEIAS IJU SEDA E FIO D1ESC0CIA.
Cnsu Nascimento. — 167, Ouviuoit.

independente, alheio a política, eleito I H0.IJ_,
Está Ae serviço n.-i Repartição C.ctitral do

Polida « .1" delegado auxiliar.pcla-i varias classes sociaes, c não

pelos chefetes locaes. F.ncontraram
lot;o, pelas razões acima expostas,- o
apoio c a solidariedade dos politican-
t.s estaduacs. K muito 05 ajudou .a 1
ignorância dos que não conhecem o j
acicaiitamento c progresso da idéa ¦

da representação profissional ou dos
interesses sociaes noutros paizes, c

tl.a mais cultos, onde tem conquista-
i!o muitos dos melhores espíritos
entre publicistas e estadistas, . a tal

jicnto, que elles a consideram a melhor
forma da representação politica. Não

lipt.vc quem risse na representação
das classes ou das profissões uma in-
«stituição medieval? -Mas, então, não

conhecem os que entendem que as

classes já não são do nosso tempo,

que desappareccram com a grande rc-

voltição occidental, o movimento syíi-
dicalista? As classes não so estão 1
constituindo por toda a parti' cm syn-
dicatos com rcivimlicaçõcs.tle ordem

política? 
"Fsles ultimeis trinta annos,

observa illustre publicista, foram as.i-

gnalados em toilj a Üiitropa, e parti-
ciilarmeule na Fraiiça, por um movi-
incuto associacionistit dc singular in-
ler.sid.adc, que se crsíeiidcu a todas ns
manifestações da actividade humana,
e o legislador, «11 todos os paizes, foi
obrigado a intervir. Xa França por
exemplo, reconheceu _ règulanVcntpíi
c.; syndicatos profissionac.." li, mais
adér.ntc, diz o mesmo publicista, Won
Dtigtiit: "Üs homens no poder teme-|
ram sempre as associações, por eu-1
xergarem -nellas ttma limitação á sua
onrnipotcncia; os governos que sei
inspiraram nas idéas regalianasoujá-
cobiiías tiveram 03 mesmo, processos
e iscinpre foram adversos ás associa-
ções. iT.z-lhe.s sempre absoluta oppò-
sição o inspirador de todos ciles,

Jc..:i Jacques Rousscau, que escreveu
isto no Contrato social: "Importa...

para dar-se o cnuhciád.o de vontade

geral quê não haja sociedades parti-
culares no iEsiado, e que não opine
cuia cidadão senão, por si mesmo.''
]«" interessante oppõr a essa passagem
de Rousscau estas linhas do sr. Chã";
les ilaurras, que exprimem uma idéa

que nos parece muito exacta: "_fão|

Com o presidente da Republica teve,
hontem, duas longas conferências, unia
á tarde c outra á noite, ò sr. Antônio
Carlos, tender da maioria na Câmara
dos Deputados.

que se conseguiu saber dessas con-
fcréncias, c isso por intermédio clc pes-
soas que sc dizem bem informadas", foi
que as originara o caso dc Matto prós-
so, tendo, mesmo, o deputado mineiro
tratismittido ao chefe do lislado as
impressões que colhera, do que a" rc-
speito sepònsa nos èiiiÁilòjj poíit.icos,
auavés diversas bancadas ha casa do
Congresso onde s, cx. empunha o bas-
tão de'chefe.

E gira tudo isso, dizem ainda, cm
torno ilo tclégrnhuná dirigido ante-
iiontem ao chefe da Nação pc.o gover-
nador daquelle 'Estado, telegramnia' esse
que foi traiismiitido, também, em
termos idênticos, aos governadores- e
presidentes dos Estados da União.

PUNHOS ¦ -ui.arinnò- - Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Pagáni.se, r.a Prefeitura, «is tolhas dc
voireiincntos do fiei. findo, da Directoria
Cerni do Patrimônio, o dc setembro ultimo,
dos auxiliarei do ensino, do letras K a <_!¦

Xa i" Pagador:'., do Tliesouro Nacional.
iVagam-se as seguintes folhas: delegado* , e
escrivães, coimiiissariòs ide uolicia. ndlicn,
^:l partei fisc.ies Ae vcliiculòs, serventuários

Jo Culto Cailiolico. anosciitados da l-nzêj-
d.,, ticnâõcs, pensões provisórias c pragas ue
(ir et.

A canto
Para a c.rno 'bovina ¦ . o«U lioje em

tnnsúnio nesta capital foram affixnilM pelos
marchantes; no entreposto dc S. Diogo, o>
r.nços dc S700 a $700, devendo ser cobra-
dó ao publico o maxhup.de .pCo-.. „ .

Carneiro. 2?; porco. iS'.co e vitella, ?ooo
c 1S000.

1» m * »'
O presidç-nie da Republica não com-

pareceu liòntcin ao campo de manobras

para assislir aos exercieios íinaes das

tropas do Exercito. Naturalmente o

sr. \Vçncec-láu allegará uma razão

qualquer, 1:111 inoüvo l-anal para expü-

car a st::t ausência das manobras que,
motivos deveriam ter sidopor
ércadd. de todo o prcseigib

da defesa

vario
i.?te .'inim
oífieial *

A (|uestáo ,i:i organização
nacional é 1:111 -dos problemas capitác,

do momento. A nação inteira agita-se
c sob :t pressão (los perigos que podem
esta, reservados ao paiz. a niocidade,
corre a alistár-se nas fileiras dos regi-

incntqs. O Exercito está prcoecupado
cm (\:in;; ,;r os s'ei'S recursos milita-

res c augmentar a sua ' fficiencia tc-

clinica.
CouVtuilo é r.esle momento cm que

para o problema da defesa 'deveriam

convcrgi.t' todas as aliençõcs do go-

verno; que o sr. WçiicçslAit Hraz julga

que ri chuva ou uma ügeirissima intüs-

posição pódc servir de pretexto suííi-

ciente para o absolver da desconsidera-

ção que cllo julgou dever fazer ao

Exrcüo.
Mas não desanime a nossa

ficialidade com ''sse desden, tanto mais

imperdoável quanto a Constituição

conferiu pessoalmente ao cliofe do Es-

lado o supri :11o conluiando das forças

mar c dc terra. A desfeita, com

o presidente recompensou o Excr-

cito pelos seus esforços
defesa nacional, apenas

para levar
viççáò de
minam

briosa cf-

que
cm prol da
deve servir

aos nossos soldados a con-

que os homens que nos do-
vem unicamente no Exercito c

na Marinha alavancas para as mano-

l,r_â da politicagem. Que um general
se mesto a ir depor uni governador í

lia senão uni meio iíe tiberda<]
como o inundo, J u dssociaçã
livre quando se é forte
«i.edida ein qne s
l.utlp o individiioí
craviza. Unindo-o, federando-o, o es-| . 

do.: Affon30..
nodernol .,-...,,: , „ Exercito a trabalhar íóra

um regimen que

1 =v i
,-clho c0;.a ,;¦,;,: certamente mterssc os pro-
E':se ceres do regimen. Mas que as nossas

.e li.». | tropas procurem
não esta so. I_o- meios dc que

i Revolução o es- \ aptidões

fo

nii ia

dentro (los escassos
dispOetn melhorar as suas

militares é coisa'que não jus-
nm passeio presidencial ao cam-

forço espontâneo do mundo
í crçador das liberdades.''

Já antes da guerra se desenhava,
na Europa, muito nitidamente, cauda-
loso movimento cm favor da repre-

sentação syndical, ou dos syndicatos

piofissionacs. Depois da guerra, com
a enorme importância que estão admti-
rndo as classes populares interessa-
das no advento do syndica.israo, esse
movimento ainda ha. dc accentuar-se-
«ais, t acabará vencedor. A socie-t

I Ccntiiuie o
'4i 

politica e alheio
! . indifiercníe schãp hostü á força ar-

madá. Trabalhcni e preparem-se os nos-

^09 militares para o sacrifício no dia

om que a noss.-.' Republica de opereta

nos tiver lc\ado á immitícncia da cx-

tiii-ção' nacional;

O presidente da Republica recebeu
hontem. no palácio do governo, apenr.s
,. aiiuistro da Cuerra, cosi o qual coiv
fcrcncioii sabre assumptos dc sua pasn

A" Urde, ali estiveram, sendo recebt

Mais singularidades da administração
do sr. Camillo Soares, director dos Cor-
reios. Por estas singularidades se veri-
fica que naquella repartição ha pesos c
in:didas diversas, applieavcis consoante
as sytnparhias ou nntipathias do sr. Ca-
inillo.

Um dia, o sr. José Augusto Arniza.it
de • Mattos, 1° official, foi nomeado
administrador dos Correios da Uahia,

para onde iria ganhar 1:000.00o por
mez. Tinha direito á ajuda de custo

para despesas de viagem, c foi-lhe ar-
bitrada. a verba de _oo$ooo, correspon-
dente não ao seu novo cargo, mas ao
seu vencimento dc T official.

O ainanttense Philoir.eno José Ri-
beiro, foi nomeado administrador dos
Correios do Espirito Santo, que são dc

3" classe, cabendo-lhe o ordenado de

jòoÇooo. Para ajuda dc custo só lhe
foi arbitrada a importância de réis

.100Í000, correspondente ao ordenado
da sua categoria.

Parecia que esta era a nor.ua a sc-

guir: que as ajudas de custo fosácm
dadas não consoante os Vencimentos
dos novos cargos, mas cm harmonia

i com n graduação effectivo no quadro
I dos funecionarios do Correio.

O sr. Mario Duque Estrada dc Bar-

; ro" que era chefe de secção, foi no-
meado para administrar os Correios da
Bahia; para onde seguiria com o vc:i-

cimento dc um conto J'0r mez. A «jii:
dá de custo fui apenas de 7505.OGO,
correspondente ao ordenado dc chefe
de secção.

O .praticante dc in classe, Raul Du-
tra e Silva, foi designado pára ad:m-
histrar os Correios do Piauhy. Teve a

ajuda de custo de _oo$oo-, cofrespon-
dente ao seu minguado ordenado.

Agora, o reverso da medalha,
ü 3" ofíicial Gcohisio Curvello de

Mendonça, foi nomeado para aMinims-
trnr os Correios dc Sergipe. Km logar
do ordenado dc 3' official, obteve das
sympathias do' sr. Camillo Soares a

ajuda de custo correspondente ao

cargo de administrador.
E, por ultimo, o sr. Ciftidido José do

Valle Junior, segundo official ganhan-
do j-o$ooo, ex-secretário do director,

tendo sido nomeado para administra-
dor dos Correios de Minas, obteve

para ajuda de custo um conto de réis.

correspondente ao cargo que vae exer-

cer. e mais um carro da Cuitral do
I llrasil para o transporte de suas briga-
' 

gens. Consta que este administrador
não irá para Minas, mas nem por isso
deve ser menos grato ás synipathias do

chefe.
Note-se: não sc nos afigura que

sejam exageradas as ajudas dc custo

correspondentes aos cargos que os .un-

ccipnarios vão desempenhar, porque
elles tem de fazer transferencia dc
seus (íomicilios, Ae suas familia?, etc,
e tudo isso é dispendioso. Mas acha-

mos que c iniquo que para uns iiiij,,! o

dia, manhã dc flores, como dizia o

poeta, e para outros como o mesmo

poeta afíirmava, o sol seja sem calar

,- as noites sem perfume...

O editorial do Estado tde S. Pctido,

que hoiJÉpm transcrevemos, e uma

carta do nosso correspondente pau-

lista, que pu-licaimos" hoje, mostram

como se vae tornando intensa cm Sao

Paulo a indignação publica contra a

acção arbitraria da 'Inglaterra, firme

no sett propósito 
' 

dc asphyxiar a

nossa lavoura cafecira, afim dc nos

impedir de cumprir em outubro dc

1917 os compromissos ¦ do funding.
O artigo do Estado de S. Paulo con-

firma tudo o oue o Correio da Ma--

nlut tem af firmado c accrcscenta a

interessante informação de que do

I-íavre e de 'Londres sc está exportan-

do. para Amsterdam o café que ali

sc achava accumulado. oEsta noticia

irostra que, por detraz da prohibição
ingleza, está a actividade vigilante

dos especuladores, que, viram a

opportunidade dc fazer um bom ne-

gocio á custa do Brasil.
Não nos surprehende a informação

divulgada pelos nossos collegas' pati-
listas. Nestas colttmnas temos'. iiiSis-

tido varias vezes 'Sohre o caracter

commercial da guerra curopéa c te-

mos citado factos cm abono dessa

opinião. A Inglaterra está empenha-

da cm um conflicto cm que cila não

tem recuado deante de sacrifício ai-

giini. Os seus homens validos dei-

xaram o conforto e a tranquilliilade

da vida civil e ostão heroicamente lu-

trsttdo cm todos cs campos de 'bata-

lha do Velho Mundo. Rara é a fa-

milia que não pagou o tributo de

sangue c o luto geral assignala a

grandeza épica do sacrifício. A

inviolabilidade que a cinta de aço

das suas «quadras lhe assegurava

foi infringida pelai" investidas no-

ctnrnas das aeronaves inimigas. O

ctmniercio foi perturbado c o nivcl

da vida luxuosa e agradável teve dc

baixar. Os prazeres da paz tornaram-

sc impossíveis.
Lançando um golpe dc vista sohre

esles dois annos de tensão c dc sof-

frimcntJ, a Ingiaterra sente a nc-

.essidade de uma compensação. Na

sua longa experiência' histórica cl!^

aprendeu ú sua custa que ás uniças

vantagens positivas da acção politica
são as conquistas econômicas. A

guerra' offcreco 'á Grã-Bretanha tu^

.pportnni(lad,c .única" para conquistar

mercados, cliíninand-^ pela--'força is

sitas rivaes.. 'Ií; O qtte o' governo_in.

glez faz abertamente cm relação ,ás

potências gciimaiiicits e, mais ou the-

nos, insidiosatnente quando sé trata

ile neutros e até mesmo dos próprios
alliádos.

Para 'honra do caracter inglez é

justo dizer que neste caso não tem <¦>

Grã-Urctanha seguido o .methodo dá

inyotc-ada; hypocri.ia que é costume

.sc lhe attribuir. Dez' dias depois da

declaração da guerra, o secretario do

Exterior mandou dar publicidade a

um telegramnia circular, em que in-

formou. aos cônsules britannicos de

que a guerra seria o momento de

forçar sobre os neutros o monopólio

commercial inglez. 
' 

não foi essa ;i

única manifestação sincera com que
a Inglaterra deu conhecimento 10

resto do m.mdo da sua intenção de

obter cm sólidas vantagens cconomi-

cas a iud.cmnização que lhe era devt-

da pelas torrentes de sangue heróico

que os seus filhos derramavam.
Todos os neutros — com excepção

do llrasil — comprehenderam a si-

tuação e conseguiram adaptar-se a

cila, reduzindo os sens prejt.zos e

auferindo vantagens do novo estado

d-; coisas. .Entre nós faltou ao go-
verno o apoio da opinião publica para

poder defender com efíicacia os nos-

sos interesses. 'Iimquantò todo o

imundo civilizado sabia que a líttro-

;>a sc dilacerava cm uma guerra com-

.ierci.il, cm relação á qual os neutros

deveriam manter uma attitude muito

calma e muito vigilante, sem deixar

que as sympathias do coração lhes

perturbassem o julgamento da razão,

para poderem defender os seus in-

terosses á medida que elles fossem

caçló.. o Brasil quiz encarar a
como um íacíò sentimental.

Tomáir.os a sérb os gestos trágicos

dos bciligcr.tíUes: (fividimo-nos cm

facções rivaes. 'Esta falta de utn

ponto de vista nacional da parte de

nniitos dos inspiradores da opinião

publica creou uma atmosphera, que
muito embaraçou .1 acção dc nossa

çliancellaria, contra a qual a diplo-
macia britannica pòüe sempre jogar,
em detrimento dos interesses hrasi-

ca, que vae inundando os mercados! nossa noticia, e disse-nos qtte o total

germânicos, de onde o café foi exclui- í em 
^ 

» sarios funecionarios, ma-
... 1: -_ „-c' gistrados, proíessores, etc, era ue

do para dexar o campo l.W;?aos-l»,^ .<¦£ 
^ ^ 

1. 
^^ %

produetos rivaes dc origem mglcza. | j--,^. autori.ari. 0 pas_,ncmo aos crc-
iEste é o aspecto da questão que dores com titu|os j- 6 0|0i Apenas não

não convém perder dc vista. O em- disse que espécie do títulos eram
bargo opposto ao nosso café não é esses, se propriamente do Estado, se

uma medida de guerra, adoptadó coii^dc qualquer outra procedência. Agora

um objectivo militar C cujos effcitos ™"e com insistência que o governo es-
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um objectivo militar c cuj
cessarão quando isc restabelecer a

paz. O intuito da Inglaterra é climi-
nar dos mercados continentaes o café

brasileiro, aíiiri de abrir caminho

para 03 produetos cm cuja collocação
está interessado o capital britannico.
Esta é a razão que leva 10 governo
inglez a oppôr-se á entrada do cate,
não só nos impérios centraes, como
na «Rirssia, ond,e elle começava a
fnzer concorrência no chá. Podenros,

portanto, contar com os effcitos per-
rrianentes desta insidiosa campanha
contra o nosso principal produeto

tadual pretendo pagar com títulos da
Prefeitura de Nictheroy, que absoluta-
mente não está em condições que lhe
perniittam assumir tal encargo, tão
grandes são já. os ônus que a sobre-
carregam. Ualii, a nota apavorante
que se observa entre todos os credo-
res do Estacio, receosos de serem pa-
gos numa espécie que nascerá fatal-
mente muito depreciada, e sem nenliu-
mas probabilidades sequer de ter os
(pagamentos dos" ,iur03 garantidos.

Ora, sc aquclla autorização dada ao
governo para pagar aos credores com
tilulos de seis por ccnlo, não foi ca-
pciosamente dada ou não é agora ca-

credores facilmente receberão.
Que diz a isto o sr. Nilo Pcçanha?

Quando a guerra terminar, o c^™^ ,^1 %^ 1Z
brasileiro encontrará o cac.10 c o cha
dc origem ingleza installados nos
mercados londe, ant-s do bloqueio,
dominávamos a 'Situação commercial.

¦M_s lia indícios- de que, além desses
objectivos mercantis restrictos, a In-

glaterra, nessa hostilidade systema-
tica aos interesses brasileiros, visa
tim alvo econômico •muito niais am-

pio. Ein outubro vindouro vcnccm-sc
'as 

primeiras obrigações do fwtding'« 
é publico e notório que, tanto ps re-

¦ptesentantes da alta finança britanni-
ca, como o governo inglez, desejam

que o Rrasil, cm vez de voltar ao rc-

gimen do pagamento normal da sua
divida externa,- seja forçado a fazer
um novo accordo com os seus credo-
res. Kada lia de estranho nessa pre-
ítrencia, apparcntcmcnte paradoxal,
pela ittsolvencia de um devedor.
Desde.que cm princípios de 1914 a
situação financeira do 'Brasil tomou-
sc precária, começaram os financeiros
europeus, capitaneados pelos banquei-
ros inglezes, a organizar um, plano de

protectorado econômico, que preten-
diüm enxertar nas condições do cm-

prestimo então negociado cm Lon-
di cs. O fracasso do empréstimo
— por ter o governo brasileiro re-
cusado certos termos da operação —

c o rompimento da guerra impediram

que proseguisse x> plano de penetra-
ção econômica, ao qual o governo bri-
t_..nico sc associara, nomeando tnínis-
tro no Rio de Janeiro sir Lionel Car-
den, qtte sc celebrizara na legação do
México como excellente arranjador
de negócios.

iMudoti-se a situação, mudott-isc o

ministro, porque sir Lionel teve quem
lhe, puzesse a calva á mostra. Mas a
velha idéa ficou firme e, desde ou-
titbro de i!)M, trabalha-se: na City
:paiTt a realização do grandioso plano
que as circumstancias tinham forçado
a adiar.

A somma, que o Brasil, voltando a

pagar o eoupon da sua divida exter-
110, levará para a, Inglaterra c para
ats suas alliadas, .representará apenas
ttma gota dágua «o oceano de ouro
requerido pela guerra. Mas a nossa
iltsoivcncia, deixando-nos á mercê dos
ctcdorçsj tornará fácil a execução do

ptojcctp de absorpção da listrada de
Ferro Central c do Lloyd, bem como
da 'obtenção de varias outras conces-
soes econômicas, coroadas por um
tratado de commercio, qne nos reduzi-
ri á posição de colônia mercantil da
Inglaterra.

A Orã-r,rctanha não quer atmexar
o nosso território, 

'nem 
se preoccttpa

cem a nossa organização politica in-
terna. Mas quer nos forçar a entrar
ní) futuro Zollverein britannico, não
como jj-tençia aluada em pé de egual-
dade, mas na posição subalterna de

'ura mercado colonial. E para alcan-

ç_r esse desideratum, o governo in-

glez vae preparando o terreno com
essa politica de systeniatica hostáli-
de.de nos interesses 'brasileiros, esp..-
rando assim reduzir-nos á insolven-
cia cm que ficaremos á mercê do

'er britannico.;
_c &*mM < mm ',mm'

ROUPAS brancas —Sortimento sem egual
— Casa Manctiesttr — Gonçalves Dias 5.

•No gabinete do prefeito esteve hon-
tem o deputado Costa Rego, director
d'._ Lanterna, que foi agradecer pes-
soalmente a s, ex. 119 felicitações en-
viadas no dia seguinte ao do appareci-
mento do novo vesrpertino.

Agora, que tanto se trata da rcorga-
nização militar do paiz, vale a pena. re-
gistrar este instantâneo, que nos foi en-
viado por alguém que assistiu á ecrimo-
nia de que elle trata i

"'.'esta de S. Christovão. Distribui-

ção de cadernetas aos reservistas do tiro
n. 7. O batalhão recebe a bandeira na-
cional, offerecida pelo Pare Royal, com
as formalidades da ordenança. Os ati-
radores cantam o Hymno Nacional.
Nas irchibaricadas, a assí.lcucla, eino-
cionada, ouve religiosamente o hymno.
Os militares, enthusiasmados com a ce-
rimonia, empertigados, mão na pala do

gorro, saúdam .1 bandeira. No pavilhão
central, um general, cm posição de des-
cattço, encostado a, unia columna, mão
esquerda na cintura, mão direita á ai-
tura do queixo, com um dos dedos na
boca, assiste á solennidadé.

'IV o general de divisão, Oregorio
Thaumaturgo de Azevedo, inspector da
arma dc infanteria."

O general Tliaumaturgo não está só-
zinho. Nos dias de festa militar, são
muitos os casos da natureza, deste, que
ahi fica exposto...

Ao que sabemos, o .presidente da
Republica deixou hontem de assistir nos
exercieios íinaes das .manobras, da 3?
divisão do 'Exercito, como havia vesol-
vido, por tflr o ministro da Guerra, logo
cedo, lhe comtnunicado que, cm virtu-
dc das chuvas torrenciaes que caíram
durante a madrugada, ficariam aquelles
exercícios prejudicadas, cm grande
parte.  

*

CAMISAS—O que r.a Ae- melhor c elegan-
tc—Casa Manchester — Gonçalves Dns 5.

Uma commissão dc estudantes matto-
grossenses, composta dos srs. boter de
Araújo; Pahnyro Pimenta, Oscarino Ra-
mos, Luiz Portclia, Clarindo Corrêa;
Avidió Mello. Ythio Corrêa da Costa,
Tahcrcd. Albuquerque, I.ycio Lima e
.thãidc Bastos, veiu hontem .1 esla re

d
no
íacção agradecer a attitude do Correio
10 caso político de Matto Orosso.

BRANDÃO A.,A^A_.-aT„fo. .=3.
¦ ¦ —¦

Por falia de numero, não houve
hontem sessão na Câmara dos Depu-
tados.

\ ADMlS'iSTit.\ç.«r> do Correio da Ma-
n'iã a«siin como todos os seus agentes
e' viajantes, neceita assignaturas para
. revista portugúeza O Rosário, uma
das riais bem feitas pubSicaçq.es catlio-
licas editadas cm Pnrjmüil. Anno 6$ooo.

\ 1-cccbciloria do Districto Federal
arrecadou do dia 1 do corrente ate
hontem, a quantia de 639:í>7.*.3"..

Ein egual periodo do anno passado,
a remia foi de 5-:S:730$ioS.

a > H» o —
Teu lioin gosto nu" descamba

Leitor! pois, scr.i mais crane
Vae lioje, á noite, á Caramba,

Ouvir o Un e\ Er.ci.AMii.
--.^w.»-. mo tem 1 i —¦ *-—

A Perfumaria Nunes c a casa que mais va
ta'.;ens oficrece, em qualidade e preços
L. S. Francisco 25.

 1 t *¦»¦»¦" '

De todas as linhas do
frente

AueViaiíXA. — Berlim, S— O quar-
tel general comiiuinica, em data dc 7
de novembro:

'" Principe herdeiro Rupprccht —Não
obstante o manifesto desejo dos ingle-
zes de continuarem os seus ataques
hontem, somente conseguiram a leste
dc Eáitcóiirt-1'Abbayc, fazer sair das
trincheiras a sua infanteria, a qual
foi, porém, obrigada imniediatanicntc_ a
regressar para cilas. As perdas dos in-
glczes, em mortos, nos combates dc
aiite-liontein, foram particularmente
consideráveis nas divisões australianas.

Tambem os ataques dos francezes,
através do campo coberto de cadáveres,
foram apenas repetidos em limitada es-
cala. Fracassaram na maior parte, com
especialidade entre Lesboeufs e Ran-
court, já sob o nosso fogo.

Uma esquadrilha aérea allemã (les-
truiti o deposito de munições de Cen-
sy, sobre o Sonime, a sudoeste de
üray. Grandes c de.noradas explosões
puderam-se ouvir alé em St. Quentm.

Principe herdeiro Guilherme — Fo-
ram novamente bombardeadas pelas ba-
terias francezas, ¦ situadas na parte me-
ridional dc 'Ueims, as localidades atras
da nossa frente, ao que respondemos
canlioncando aquclla cidade.

No sector do Mosa, nada de impor-
tante, ... .

Principe Leopoldo—A artilheria rus-
sa desenvolveu desusada actividade cn-
tre Ducnábtiíg e o lago Narocz. Fra-
cos ataques a nordeste de Goduzischlci
e ao sul da estrada dc Moscow forani
facilmente rcpellidos. A nordeste, dc
Werchy apoderámo-nos, sem perdas, ue
uma pequena cabeça dc ponte russa,
na margem esquerda do Stochod, fa-
zendo uni certo numero de prisioneiros.

Archiduquc herdeiro Carlos — .Na
região dc Tneltryes ganharam os rus-
sos algum terreno cm vários pontos,
após diversas tentativas infrutíferas.
A oeste da estrada do passo dc Sdoza,
retomámos á arma branca a altura dc
Sireu (1C64 metros), situada cm ter-
ritorio riunaico. No sector dc Campu-
Lung, duellos dc artilheria. A oeste do
valle Tirgtilui cinprehcnderam os ru-
niaicos, durante a noite, seis ataques
insuecedidos. A sudeste do passo dc
¦Rothenthurm, progredimos nas tmmc-
diações dc Spini. O inimigo deixou
ali 10 officiaes e 1.000 homens como

prisioneiros cm nossas mãos. Avança-
mos egualmente ao sul do passo V.ul-
"ilCm 

ambas as frentes dos Balkans,
nada de novo."

•Rússia. — retrogrado, S — Commu-
nicado ofíicial: 

"Na região de Kirlihaba, na frente
da Transyvania, pronunciámos mil ata-

que. (Desmontámos dois canhões mimi-

gos, capturámos trincheiras c aprelien-
demos duas metralhadoras. Fizemos
mais de cem prisioneiros nessa acçao.

Ao sul de (Dorna-Valra, continuaram
com felicidade as operações.

Nos vales dos rios Dorsck c Putna,
capturámos nos dois últimos dias sete
metralhadoras, quinze officiaes e oito-
centos homens.

No Caucaso, repellimos ¦ os turcos e
oecupámos a aldeia dc Ayinua, a sues-
te-de katku, Sustámos a offcnsiva lur-
ca na direcção dc Bedjar;

As frentes rumaicas da Transylvania
e do Danúbio uáo soíírcram altera-
cão." z, .

Áustria. — Vicnna, S — O estado-
maior do exercito communica, em data
de 6 de novembro:

. Na região costeira diminuiu consi-
dcravelmenie a actividade dos italia-
nos, apÓ3 as graves perdas soffridas
nos seus últimos ataques em densas
massas. A artilheria inimiga bombar-
deott co:u certa violência as '•.nossas

posições nas proximidades de lliglia_ e
a oeste de ijamiàho, Ds ataques de 111-
.inferia que se seguiram, fracassaram
sob o nosso fogo. ..

I-iuquanto que resultaram infrutilc-
ros os ataques dos rumaicos na parte
norte da Wàlachia, fizemos nós novos
progressos além do passo de Rothcii-
tlmrm. Oecupámos tambem n cinue do
monteSOimi, a oeste de Azuga. Conti-
nuam os combates nas montanbas dc
liodza c nas' imniediaçócs dos passos
dc Béka c Toelgycs. _

A leste de Kirlibaba, o regimento do
infanteria de Thcresionstádt n. .2 e
contingentes dc outras tropas, apodera-
ram-se. por um ataque de surpresa, da
altura Dedal, fazendo 200 prisioneiros
russos, „

Nos outros sectores, nada dc novo.

No Mosa e no Sonime

Os francezes conquistam au iuij
migo quatro ku.uiotr.s de

terrenos
Paris, S (A. II.) — Comnutnicad^

official das 11 horas dc hontem;"Ao norte do (Somme, progredimos
entre Lesboeufs e Sailly-Saillisel. Ao>
sul do Soinmc, lançamos de amanhã
um vivo aK.que, o qual, apezar da gros- .
sa chuva que caia, alcançou conipicto
suecesso. Capturamos posisões iiimiigas
ntima frente de quatro kilometros, desde
o bosque de Chaulnes até a sucsie da
refinaria de assucar dc .Ablaineourt. A
nossa infanteria conquistou brilhante-
mente Abliuhcòfirt e Prcssoire; levando
as nossas linhas para leste da primeira
dáquellas povoações. Oecupámos egual-
mente o cemitério de Ablaüicourt, ondo
o inimigo se. tinha solidamente forti-
ficado, c estendemos as nossas posi-
ções para o sul da allüdidà refinaria,
até ás immediaçõcs de Gcnrecouri. Fi-
zemos mais de quinhentos prosionciros,
inclusive muitos officiacs.

Na frente de Vcrlun, caiihoncio in-
termitente.

As tropas franco-inglezas, no Somme,
capftirarani; desde ' (lc julho até 1 do
corrente, 1.44. officiaes. 71.532 homens,
173 canhões de campanha, 130 peças
de grosso calibre, 215 morteiros de
trincheira c 981 .metralli.-.doras. Destas
cifras cabem aos francezes .Soo offi-
ciaes, 40.796 homens, 77 canhões de
campanha, 101 peças de grosso calibre»
104 morteiros e 5.15 metralhadoras.

Os aviadores inimigos lançaram hon-
tem bomba* sobre Nancy, não çausan-
do, no entanto, victimas nem prcjuU
zos materiaes."

Os allemães cpntrn-atacnni violei»
tamento cm Saint-riorre-

Woast
Londres, 8 (A. A.) — A luta 5*Somme tem-se intensificado de modo

extraordinário, sendo diários e repeti-
dos os triques de parte a parte.

Realizadas pelos francezes, depois «Ia
encarniçados combates, as grandes vau-
agens sobre os allemães, na frente de

Sailly-Saillisel; cuja aldeia caiu cm pa-
der das tropas da Republica, os alie-
mães, fortemente constituídos, contra-
atacaram furiosamente as linhas desse
sector, ao sul do bosque dc Saiitt Píer-
re-Waast.'

A luta demorou doze lioras, sem m'
terrupção, depois do que c soffridas
sangrentisáimas perdas, puderam os ai-
;cmães, cm numero muito superior aps
francezes, reconquistar uma pequenis.
sinia parte dos ganhos feitos tia ves-
pera pelos francezes.

Os frntuw.es avançam vlctoriosa*
mento cm direcção ti

Mnnnncotirt
Londres] 8 (A. A.) — Emquanto o»

allemães. com grandes perdas de lio-
mens c dc material bellico, consegui-
•am tomar algumas pequenas tr nchei-
ias ao sul do bosque de Saint Pierrc-
Waast, os francezes, vencendo a resis-
lencia do inimigo, avançaram victoriosçs
cm direcção a Manacourt, ao norte do
bosque dc Vaux, ameaçando com evi-
loncia a Hnlia férrea que passa, pot
Kquancour., vindo de Bapaume.

A violência tio bombardeio allcmãt.
ao norte <lo Ancro

Londres, s tA. H.) — O coiiiniúnN
cado do general sir Douglas llaig in-
forme «inc ao norte do Ancre os alie-
mães bombardear.™ fortemente dtiran-
te a noite as posições britannicas a
oeste dc BeaumohtJlItíiiicl. Km seguida
o inimigo tentou uni "raid", «pio falhou
completamente.

Nos outros pontos da linha de frenM
nada houve digno dc .menção.

I 'A cstnçfi.»
I 1'or
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rando 11:11 filtro dus qtie estão a venda
mtiB.i c popular Casa Muniz?
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Pingos & Respingos
A pedido do ministro da Cuerra. o

titular da pasta da Viação mandou dis-
pensar da praticagem cm que se acha.
na estação tcleg.aphiça ,1c São Salva-
dor. o 2" tenente hmygdio José líi-
beiro.

— Calçado 50b medida.
1.7," ASSEMBLÉA

COUIMIS

Cortar, o que
rem os paliies.

(Aparto do ¦<
110 Seiuidò.)

Jcão I.tti:,

Abrunhosa

r.da

obr
Vão

Vão

O

loiros, «> cntlití-iasmo do
dismo fanático.

Felizmente a situação vae ficando
mr.is clara. Conto ha .ias observa-
mos nesta columna, a prohibição da
exportação do c.tíi brasileiro para a
Hoílanda não c um attentado 'tnaior

(io que muitos outros còmmcttidp.
freqüentemente contra o Brasil pelo
governo inglez c pelos seus agentes.
Sei) o ponto de ri-ta do prejuízo ma-
terial, esta ultima manifestação de
hostilidade é mais séria do que nos

querem induzir a crer os paladino, da
causa britannica. 'Mas a significaçi
do acto decorreu das circumstancias

que o cercam e que patcntèám o in-
tuito claro dc crear novas difficttlda-
des ao nosso paiz.

Ningttein pôde acreditar que a falta
d'.- caíé paulista precipite a derroca-
da dos Hohchzollcrn. Em vez de se
rcánimarcm nas trincheiras com a
nossa estimulante liebe.agem, o; sol-
dr.dos allemães terão em abundância
o cacáo do sr. Cadbury e do. outros

Apezar

Ainda não ha muitos dias tratamos
da baüvardia em que ?c encontram os
serviços affectos ri Iíelègricia Fiscal na
Bahia. Hoje temos (lc chamar a atleil-
ção do governo para o serviço de fis-
calização dos obras do porto daquella
capital.

Ao que somos informados, essa fis-
caiizáção não existe por assim dizer,
não s» porque ns referidas otiras c^.ão
pàrálysãdas desde o inicio da guerra
euiopéa, como tambem porque muitos
dos funecionarios delia encarregados
não sc encontram naquelle Estado, e
sim aqui na capital da Republica.

Cm 1" cscripttirari. tein tanto quej pipsúlento

| fazer na sua repartição, ipie montou;!"" ' •'

I escriptorio clc advogado, cobrador e

procurai'..,!- até uns repartições federaes |

I c faz annunciar pelos jornaes de !-'ão
I Salvador a sua nova profissão, ciiiquau-1

to mensalmente recebe a paga dc ser-
viços que não presta 5o, paiz.

Isso afinal não é sério. Compete ao

governo prestar alguma attenção á
maneira como são desempenhados o;,
serviços federaes nos listados, traua-

-Sn! lhando o máximo r"S'iv=l pc!.i suá rc-

gúíarização, c por fazer com (pie os co-
fres públicos sejam poupados;.

Uma grande economia poderia ser
feita so sc tratasse .1 sério desse caso
administrativo.

11 a nova ameaça o povo não se cv.porte;
ticutc firmo a faca do Orçamento,
o sacrifício sem íteiiicr supportc,

não é o actual momento,graça:

dia aiiir.inci.im novo corto
1 irnpoítos cais imi novo ttugmcnto.

d preço da vida c ale o ila morte

aura aiigmentar ccr.io por cento.

.ir os pat;t"S ? N"cs=c as..imr.;o
; modos Ae gsnsar mais esquisitos
nicu aqui, disírctirticnte ajunto:

.\Áo Aeye o corte provoc
Pois jlcitor, francamente.
J^ara que, quem nio co:r:

nr furtos
aq-.ii retR'.'."1"

e ji realizada n eleição para
los Ksíados Unidos não se sa-

) certo r,:c::i foi' t> o-iiío, íü o
: Wilson sc o llugli.es.

A GUERRA NAVAL
TJ3I "RAH)'' DB TOnPK-ininOÍ.

ITJJjIANOS AO PORTO
DB 1'Ol.A

Roma, S — (A. II.) — Os contra*
torpedeirõs realizaram, com completo
suecesso, um "raid" no porto dc Po|a,

Mais nm navio a pi _uo
Puru, 8 — (A. II.) — O vapor

"Arábia", da Companhia, Pcninsulat-
Oriental, tendo a bordo 450 passageiros,
foi posto a pique por um submarino.

Consta que todos os passageiros sç
salvaram.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Um «lia de intensa activi-
dade a leste do lago

de Presba
Paris, S (A. II.) — Informa o cs-

(¦•Slo-tnaior do exercito do Oriente'.:
"Actividade considerável a lésle do

lago dc Presba, em direcção ao extremo
occidental da frenle.

Um contra-ataque búlgaro na região
dc Gèrman f»i rcpcllido cm toda a li-
nha. Xo resto deste sector, aciividade
moderada dc artilheria;"

Os rumaicos rcpcllem o Inimigo
0.111 Spini

Londres. S (A. A.) — ?abe-se r.qui
que nas proximidades <ie Spini, apezar
da violência dos ataques allemães. os
rumaicos tèm rechassado todas as "tias
tentativas de avanços coai perdas avul-
Urdas para os atacantes.

A morto ile 11111 general rumaico,
ferido om combate

Londres, S (A. II.) — Comnutnicam
dc llucarest que fallcccu o general ru-

A campanha da Rússia
A BATALHA NA REGUO DO

STOOHOO TOMA OHANDUS
puoronçôEs

Londres. 3 — (A. A.) — Segundo
noticias (iudai da Rússia, a batalha nas
mnrjrens e região do Stochod toma
grandes proporções, cslaurlo empenha-
dos em combates, que não cessam um
•só instantes, numerosas tropas dc par-
tc a parte.

Km vários pontos da margem csqtier-
da onde os ataques do inimigo são
mais freqüentes, os russos rcpclliram
ura avanço violento, lançando mão do
tiro de barragem'.

maico Dragalina, cm conseqüência di
ferimentos recebidos num dos ultinlM
combates.

A acção 11:1 Dobrudja fi favorável
aos riisso-ruinaicos

Londres, 8 (A. A.) — Um radio-
gramnia. ofíiciiil de Búcarcst noticia que
a luta na Dobrudja está sc desonro-
lamlo favoravelmente aos^ exércitos rus-
so-runiaicos, tendo 1103 últimos encontros
com as avançadas teuto-btilgaras obri-
gado estas a 11:11 recuo desastroso de
1.! milhas.

Foram fritos muitos prisioneiros . <J
tomada regular quantidade dc material

bcíüco.

DE S. PAULO

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ

Como somos nós rrrnito irais ndeantados!
'Anui, muito antes da eleição já sc sabe

qaom i o eleito o reconhecido.';;' 
quando sc Irata dos listados c eom-

nurin terem eleitos a~bos os a.-.ta.onistas.

O senador Duillúcs prega a çf.."t!tiiíção
,!,) carvão pela lenha como cor.itastivcl ,1a
Centra!.

-- !', ilepois. quando começarem n c.ras-

S. r.iu_0, 7 dc novembro,
verno dc S. Patilò tem-se
dc uma reserva absoluta'a r
.providencias tomadas c da
de d
exito, relativ

— O 20-
mostrado

espeito d.as
poí-sÍhiIid;i-

esperar que «lias sejam dc bom
mente ao acto do gover

As pagadorias do Thesonro Nacional
íffectünratn hontem vários pagamentos
na iuxiortancia de 500:0005000.

.ENílAI.AS — Elegantes c
Casa Manchester — iionça, Dias

¦Em 
julho ultimo fizemos referencia

i sup.r.cssâo do posto dc acc!inia'cã.o
!c Kriburgo tendo o listado 'lo ..Eio

deixado
fornécedo

lo de pagar nos empregados c aos
t(>:

fabricantes do íníií in_le/:. li quand-:
quizçrein rariar dc regimen, poder".) L Le.;te Filho, cm carta que
ãppetlar para o chá da índia brilanai- i dirigiu, reconheceu 1 cn

!S;$_6õ. O secretario
do sr. Xilo Pcç_nha,'u dr. Teixeira

âitI5o

Or;

— Polire lio

-ovos otiras con-

nVnliihi"I fe!.,í npvr.t prpUi.ht
da dc rccelicr o cate brasileiro !

 v* a vclh.i íf^r*c dà 3io'.Ian'!o",-p."!?3r
o mr.1 que não fer

— Mas ,'.:,: dt
mos lióllandezcs ?

b)! e nos, nao so*

— .. aíçrcssjo .10 redóctof th r..c,,.-ni_
kve liií/o : fs rapazes, foraãi âs «Io .-abo.

 j_ nsom nvir scont-ceu K) cordão t
nos | _ Espia o delido.
d»l çyrano & C.

no ingiez prohibindo o embarque de
café para a Hollànda. Bem compre-
hendemos que tão importante questão
não é para ser discutiria nos modestos
limites de uma correspondência.. O
nosso dever, cuiiipriniol-o opportúna-
mente quando salientámos o grande
prejuízo ihimediato que o facto acarre-
tara o quando piniátnos, sem cxaggéro
dc cores, a, horrível perspectiva qne sc
deparava á lavoura paulisía.

l_:n .Santos, continu'a a mesma ap-
prehensão, se bem que já fosse trans-
mittida para ali a noticia que, cm for-
ma dc consta, circula nesta capital des-
dc aníc-hontem, isto é, de que havia
esperança dc ser revogada ou altcnua-
da a resolução ing!e:.a. Mas, a par
desta no'icia, corre traia outra, que
deve ser reputada dc excpcorial gra-
vidriJc, porque tem relação directa com
a nossa soberania'. Kis como o jornal
O Estado dc S. Paulo editou essa no-
vidade: ..,''."O sr.¦v-.e cônsul da Inglaterra na-
queria cidrftlò- (Santos) exerce uma
verdadeirí fiscalização sobre o . com
mercio, "indo — declara-nos -uai

martté <ligno d? (¦' lo conceito

gados como taes. _t. no frviço_ intçr-
no dos .stabelediiiicntos1'. N'ão é tudo.
"O representante da Grã-Bretanha .leva
a sua severidade «'íé ao exainedos livros
dc certas cn-ris!"' Sobre .'.• fiscalização
que pesa sobre o commercio dc sacca-
ria já demos informações minuciosas
ha tres dias, cm carta de tantos.""Certamente uma noticia assim tão ffltv
lindrosa não passará despercebida á nos-
sa çliancellaria. li, se cila ó verdadeira,
é mesmo do crer que o vicc-consúl jll-
glez não houvesse recebido instrucções

' para levar tão longe o deschioenho da
nova missão que porventura llic fosse
confiada, f,ara a defesa, na- nudida dos
seus prestimos, dos interesses britanni-
cos.

Alem dc qtte, tonibèiii consta dc urna
rcci'1'.' *ojc aqui, a pruçmt-

ção da exportação Ae café para
nota a.ppar

Hoí
landa foi resolvida precipitadamente; sc:;,i
prévio .-.viso, sem tempo para sereti^ h-
quidados os negócios ajustados anterior-
mente. Decorrem avaliadas perdas, do
empate dc capital na compra de umaj
mercadoria que, pela força das çirctim-
stancias, terá d'í ficar armar:, nada, ag-
gravando o stock já existente.

Ao que sabemos, depois _do regresso
Jo secretario .da Fazenda, tèm sido tro-
calos lelcgr.inr.nas entre 03 governo.!
de P. Paulo e da União com reiaçao,
ao importantíssimo asuinpto. — C.

lonto ds qa.rcr forçar
cãíí a cxcluire-ii a intem
mentos contrários aos ai:

as casas de
«rição de ele-
a los, on iul-

.

mm-:.
•¦'.••• .>--..'í

O ministro da Viação autorizou 8
inspector federal da3 Estradas a tornar:

- cffectivas, e:n caracter provisório, as;
nfor-1 nomeações dc Ignacio Barreiros fcananl

ao!c Joaquim ]o'=v de Oliveira \ctto, -

sjjcctivamenté, pa,r«- «s cargos de almo-.
x.M-ifc c pagador da _Tsira-la de Ferr«»t
•Jc Baturitt. ' -

X
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Penepiç-oao cora-
mareio brasileiro

Gencralizam-sc as clamores. Tinha

«uo ser assim, fatalmente isucccdcna
assim, tlesdc o momento em que o

«oisso commercio vive sob a oppres-
saó permanentemente exercida pela
prepotência britannica. E tão genera-
Jizados são já esses clamores, que nao

podem dáxar dc prestar-lhes ouvidos
uiiesmo aqucllas pessoas que systema-
ticaimcntc se mantinham .numa reser-
•va c num mutismo que absolutamente
isc não coadunam com as convemen-
cias do paiz, quer sc trate _ das de
lordem puramente commercial, quer
das de mais alto interesse, como seja
o brio nacional.

O nosso commercio tive entregue
a graves preoccupaçôes, porque,_ assim
como todo o paiz, está convencido de.

que não lemos governo a altura do

grande momento Mstorico que atra-
'vessamos, visto que se tem conser-
rada deante dos. dtspauterios ingleses,

quo profundamente nos prejudicam,
numa attitude de indolência perfeita-
mente condemnavcl! ; .

LA economia brasileira, á possível
estabilidade dos câmbios, o progresso
de grandes zonas nacionaes, tudo isso
depende muito essencialmente da nos-
sa exportação do café. A Inglaterra
sabe perfeitamente que é verdade o

que estamos dizendo. Mas sabe ainda
emaús: cila não ignora que sem ouro
não poderá o Brasil attender aos .eus
encargos, -não poderâ pagar as suas
dividas, c na sita lista de credores fi-

gura em primeiro logar «ssa wesma
Inglaterra que se oppõe a que ven-
damos o nosso café, com o qual bo-
mejtamontc alcançaríamos o ouro

para lhe pagar 1'No 
primeiro trietestre do anno cor-

rente, dé qu« temos estatística pre;
sente, a nossa exportação de café fot
infotlior cm um milhão e duzentas

* uni! saccas á de egual período doanno
anterior. Todavia, etn IÇUS. já era
muito grande a escassez dos trans-

portes, já os navios allemães nãotra-
fegavam, e já a Inglaterra e a Fran-

ça tinham -requisitado toda a sua nia'
rinha mercante. Mas também no co
oneço de 1915 ainda a Inglaterra mão
tinha perseguido o commercio dos
mculros com a sua Black I.ist, -nem se
aventurara a prohibir a permuta de
mercadorias entre as nações estra-
ailias ao conflicto europeu, nem levara
a sua ousadia até ao extremo ,dc de-
«vassar a esorinta das casas commer-
ciaes brasileiras, com o fim de averi-
gttar quem exporia café, para onde

fe

ir -

c para quem
'Suecede, porém, que a Inglaterra

mão se utiliza dos mesmos processos
oue tem usado no Brasil em nenhum
dos outras paizes neutros, c com os
seus alliados ella «faz o que «atende,
como suecede. por exemplo, com Por-
itugal, de quem tem 'requisitado todos
os navios que pertenciam «ás compa-
mhias allemãs, e «onde por ultimo mo-
aiopalizou a compra e exportação do
wolfrám, sendo delegadas inglezes os

que determinam o preço do minério
_ os únicos que podem compral-o,
porque somente elles podem fazer a
exportação. Mas Portugal assumiu
'responsabilidades de guerra,- c esta

para com a. r.rãnBretanlia.numa situar
ção cspécialissima.

«Cam as -naçõcis neutras, o caso é
diverso. A Inglaterra não' 'ousa fazer
imposições aos-Estados Unidos, ape-
zar dos mil pretextos que tem' invo-
cado com o fim <le impôr-sc-lhes.
Ainda ha poucos dias, tendo a Ingla-
terra publicado uma nova Black List
applicavcl ao commercio 4aquella
grande republicado,, governo nor-tjj
americano rcclamjifjem'termo? seve-,
iras c precisas,e.o governo inglcz rc-
spondeu promptatncnte que estava in-
clinadò a fazer concessões ca tornar.:
o mais suave possível a applicaçao da
sua liáta negra. í.ão sabemos em <.tte

" 
estado estará essa questão, mài' evi-
rdentemente os listados Unidos, como
la Argentina, não ficarão acocorados e
acolmrdadoâ deante das arrogancias
liritannicas.

¦As demais nações neutras não tem
absolutamente sentido a pressão que
sobre o nosso commercio têm exerci-
do os delegados da Inglaterra.

Porque é, pois, essa descgttaldade
ide tratamentos, c que protenções sc-

* irão as da Inglaterra, rclattvamcute ao
(Brasil; impedindo-nos dc exercer o
«osso commercio livremente com ou-
trás nações neutras, estranhas, como
ti nossa, á luta que^vae arruinando c
rirraz.ti.clo toda a líuropa?

A nossa situação dc devedores, mas
dc dividas que pagaremos honrada e
lealmente, como honrada e lealmente
lemos satisfeito todos os nossos com-

promissos anteriores, não pôde. nem
ideve ser invocada como explicação
bastante dos actos verdadeiramente
Jtostis o.)in que o governo do Rcitio
Unido nos tem alvejado. A menos

que esse governo tenha o firme pro-
posito dc crear tacs embaraços ao
Brasil para que fiquemos insolvaveis
o inbibidos de cumprir os -nossos de-
acres, não se comprehende a verda-
itteira perseguição com que cllc nos
distingue!

Um dia, é uma nova Black List,
contendo mais nomes de casas com-
ancroiaes brasileiras, com as quaes a
Inglaterra c seus alliados cortam re-
lliçõés, procurando impedir que com
cilas transaectonem todas e qüaesquer
outras firmas. Outro dia, surge o
caso da aniagem. Os cônsules ing'c-
zes levam a sua ousadia até ao oonío
¦dc prohibir que sejam vendidos
saccos a firmas allemãs ou que com
allemães mantenham relações commer-
ciaes. somente para que cm mais
áuglezas se concentre toda a exporta-
cão para os listados Unidos!' 

Depois, vem a proliibição absoluta' «do exportação dc café para a llollan-
¦da e para os paizes scandjnavos, por-
<|tte a Inglaterra, que sc -diz na posse
absoluta dos mares, que garantiu a
¦navegação dc todos os paizes, _ mas
não tem podido impedir (pie mais de
dois mil vapores dc todas as tonela-

gens tenham já sido afundados pelos
seus inimigos, receia que a Allemanha
ará ábastecer-sc da bella iruliiacea nos
mer.cados daqttellas nações!

Mas atrás de todas essas exigências
deve existir um plano muito grande
e bem arciiitectado, um ob.iectivo,
nma ambição, qne orientam e movi-
intentam a GrãJBrctanlia em rclaçãr
ao Brasil. Que será?

Ü futuro nos dará a resposta, mas
a qttc p presente nos deve offerecer
rtesde já ireícre-sc á acção do presi-
dente da Republica nesta grave cmer-
gc-ucin que atravessamos, vendo os
cônsules da Inglaterra dando ordens
ao nosso commercio c exigindo, que
lhes sejam apresentados os livros (
çommcrciaes para nellcs serem feitas
devas-sas e' espionagens, quando o;

' -prop-1-vs tribunaes nacionaes tal mio
j-.c.<icm fazer senão por processos dc-
vidaiiTClito rcgitlaincntados e, em
todos ís casos, acauteladores dos di-
rcitosSIos comnierciantea!

.Que 'faz ou que pensa fazer o chefe
Uri' governo, para desagravo dos
lírios brasileiros profundamente of-
ifendidos, e do commercio tão siugu-
•larmente explorado?

E o commercio. ao receber a visita
.dos cônsules c ao saber-lhes dos th-
ttiitos, porque os não conduz muito

*.<ie.icada mas muito oonyictamcitte até
> iá porta da rua, não lhes atlmitütldo

mem lhes sanecionando as violências:
rode ser que nos enganemos, mas

*stamos convencidos de que a fugia-
íerra nos prepara lioras basiante
amargas!

OS TELEPHONES
Os inimigos tradiçioriaes da empresa

oue tem a seu cargo o serviço telepho.
nica, continuam com os mesmos proces-
sos capeiosos. Avançam uma proposi-
ção, são, em seguida, escorraçados, por-
que a verdade esclarece o publico e...
não insistem na argumentação ensaiada.
Ao contrario, fogem da luta, sempre
em busca de uma nova anua de com-
bate, já que não enxergaram nas ante-
riores, de que abusaram, nenhuma das
qualidades do aço de bòa tempera.

Assim aconteceu com a comparação
dos preços, com a -dependência destes
da taxa cambial, com a intriga, que
K-nlaram cm vão armar entre a Compa-
nl.ia c o Conselho Municipal e os mo-
radores suburbanos e dos districtos ru-
raes.

Agora, mudando novamente de rumo,
armam-se com o exemplo de S. Paulo.

A arma é, porém, de tão ruim aço e
de tão má fabricação que não encon-
traremos diíficuldades para reduzil-a a
ci.cos,. recomnicndando, desde já, aos
illustres adversários, que se previnain,
para que não fiquem feridos com os es-
tilhaços.

O aviso c das praxes nos combates
leaes... .

Ora, em S. Paulo, cujo serviço tele-
plionico è tão elogiado (quanto a isto,
estamos certos dos agradecimentos da
respectiva empresa), em S, Paulo, o
contrato dispõe :

1) Que o material da empresa nao
KKVF.HTE ipara a Municipalidade;

2) Que 0 TRAZO DA C0.NCESSAO B' IU-
definido;

3o) Que a (Municipalidade nao seck-
se da empresa nenhuma contribuição
annual.

Nesta boa e leal cidade de S. Sebas-
tião do Rio de Janeiro, ao contrario do
que acontece cm S. Paulo, a reforma
dispõe :

t) A reversão do material á Prefei-
tura, embora com pequena indemniza-
ção parcial;

2°) A LIMITAÇÃO DO NIAZO DR CON-
CESSÃO;

3) Uma contribuição annual faca pela
Companhia á Municipalidade;

A comparação com o caso de São
Paulo foi, portanto, infeliz para os ini-
migos da empresa.

Ha mais a considerar ainda.
O numero de telephones em São

Paulo, em relação á área da cidade, é
muito maior do que no Rio, graças á
sua fôrma, eni planta, muito mais re-
guiar do que a da nossa Capital, onde
tão em grande numoro os valles habi-
tados.

*
* *

Não ha quem ignore que, dentro de
certos limites, o preço das assignaturas
de telephones, em toda a parle do num-
do, ú sempre menor nas pequenas ci-
dadçs.

O illustre e distineto Dr. Mario Ra-
nos, nos discursos que proferiu no Club
de Engenharia, disse, c é verdade, BUE
OS PREÇOS DOS TELEPHONES NA At.LEMA-
NHA CRESCEM A' MEDIDA QUE CRESCE O
numero de apparelhos installados em
cada cidade.

. Não é, portanto, de admirar que cm
São Paulo as assignaturas sejam infe-
riores ás do líio de Janeiro.

Ora, venham com outro argumento,
se puderem.

Emquanto não encontrarem novas
coisas, examinaremos a representação
da Associação Commercial.

O DIA NO SENADO
UMA TEMPESTADE
SINGULAR NA DIS-

CUSSAO DE UM CRE-
DITO

0 CASO DE
iivmM

So V. Ex*. fôr visitar os. do-
nosltos de venda do móveis

BED-STAR
: terá oceasião (le verificar como

. sãoi' graciosos e práticos os
sons r cstylos, como» 6 perfeito
o seu acabamento e como sua
lions as condições de paga-

mento c preço. 4
GONÇALVES DIAS 71

URUGUAYANA 82
mtt »__, ^^

0 SR. CALOGERAS FOLGOU
Não compareceu hontem ao seu Ra-

binote, no Thesouro 'Nacional, o sr.
Pandiá Calogeras.

S, cx. voltou -aos campos de mano-
bras, em visita ás torças ali em exer-
cicios. —»-»«_---
TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS

1'BI.AS GRANDES MEDICA-
ÇÕES PHYSIOAS PELO E8PE-
CIAIjISTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Trat. dos tumores mali-
gnos, das moléstias da pelle •— ceze-
mas, das hoporrhoides, das articulações,
atrophias, ele., da asthma, hysteria,
gotta, etc; largo da Carioca, 1.1, i" an-
dar (de 10 i|-> ás 4).
¦ ¦-  ¦¦¦.«¦( -

As viagens dos vapores da
Costeira

A Companhia Nacional de Navegação
Costeira foi autorizada pelo ministro
da Viação a realizar lies viagens meu-
saes na sua linha auxiliar do sul, a ti-
tulo provisório.•As partidas dos vapores do nosso
porto deverão ser cffcctuadtis nos dias
5, 15 e 25 <le cada mez, c sempre que
iiouvcr necessidade, a companhia, a jui-
zo do governo fica obrigada a mandar
um vapor cargueiro an pn.1,0 'lc Iirnnnp.

Bom Cnf6, Chocolate ít ltiVmii.uu-
— S<"> no MOINHO IMí OlU-tO.

•me » mi, 11 mm
O CASO DA STANDARD OIL

O Promotor Publico recorre do
despacho de pronuncia

O famoso processo da Standard Oil,
como previramos, não fechou ainda a
válvula inesgotável do assumpto.

Ainda agora, decretada pelo dr. Ce-
sario Alvim, juiz da 5" vara criminal,
a pronuncia de seis dos aceusados como
autores c cúmplices da tentativa dc cs-
telliõnato, nova celeuma se levantará,
com a attitude do promotor Murillo
l'oiitainha, que recorreu hontem desse
despacho.

S. ex. insurge-sè agora contra a cias-
siíicação; do dcücto cama entendíu o
juiz, assim como contra a impronun a
dc dois dos denunciados.

Os aceusados pronunciados rcrrirrr-
r.-.m também do despacho do dr. Cesa.
rio Alvim, assim como a Standard 0.1.

¦- n_nM«»«3-fc-0>«g"" ¦ ¦¦« ¦

A sessão de hontem' teve inicio á
hora regimental com a presença dc 33
senadores.

Presidência do sr. Urbano dos San-
tos, secretariado pelos srs. Pedro Bor-
ges e José Metello.

Após a approvação <la acta dos tra-
balhos anteriores, iprocedeu-se á leitura
do expediente, que constou de seis pro-
posições da Câmara relativas a conees.
soes de licenças « aberturas de cred.-
tos; das informações pedidas ao Mi-
nisterio da Viação e por este enviadas,
sobre o projecto da Câmara, autorizan-
do a concessão, a quem maiores vanta-
gens offerecer, de privilegio para con-
strucção de pontes e portos, com ser-
viço de transporte de margem a mar-
gem, por mero dc barcas á vapor, nos
rios de que trata o art. 34 da Consti-
luição; um requerimento de Isolino
Santos, pedindo privilegio para a con-
strucção de uma estrada de ferro entre
Paraty-Mirim, Rio dc Janeiro, e Cru-
zeiro, S. Paulo; de pareceres já publi-
cados; e de um telcgramnia do general
Caetano de Albuquerque, presidente de
Matto Grosso, do mesmo teor de um
já divulgado e que foi recebido pelo
presidente da Republica.

Na hora dos discursos, o sr. Alfredo
EIlis justificou a ausência do sr. Alfre-
do Gordo, seu companheiro de repre-
sentação; o sr .Cunha Pedrosa justifr-
cou a ausência do sr. Upitacio Pessoa,
e o sr. Ribeiro Gonçalves pediu substi-
tuto para o sr. Epitacio na presidência
da commissão de Justiça,.

Attendendo ao pedido do - senador
piauhyense, o sr. Urbano dos Santos
investiu o sr. Gonzaga Jayme na pre-
aidencia da referida commissão.

Ao annunciar-se a ordem do dia, já
não havia numero para votações.

Entretanto, encerraram-se a discussão
única do parecer fayorav-el á concessão
de uma licença dc dois mezes ao sena-
dor Ruy Barbosa c a ult-ma discussão
da uroposição da Câmara, autorizando
a abertura do credito de 357 contos
para pagamento de débitos da Faculda-
de dc Medicina da Bahia, com a emen-
da apresentada pela commissão de Ei-
nanças.

Para discutir c combater esse crediij,
oecupou a tribuna o sr. Miguel de Car-
valho. '

S. ex. não admlttiá que se fizesse
de mão beijada uma doação de 3«7
contos quando se cogita de gravar ini-
quamente os gêneros de primeira neces-
sidade, chegando o relator da Receita,
senador Bulhões, ao extremo de au-
gmentar para .10 rs. o imposto de cada
caixas de phosnhoros.

O senador não via razão de ordem
jurídica ou mesmo de ordem moral que
obrigasse o governo da Republ ca a to
mar a responsabilidade dos débitos con-
traídos por aquella Faculdade, quando
no regimen de sua autonomia

As despesas de que resultaram esses
débitos, o governo não as autorizou c
o certo é que a Faculdade tem recursos
para satisfazel-os.

Vendendo materiacs á Faculdade da
Bahia, ns fabricantes ou còhuiícrcianics
estrangeiros, seus credores, sabiam per-
feitaniente que não negociavam com o
governo da Republica, mas com 11111 in-
stituto autônomo.

Não era lógico que necessitando dc
fazer o equilíbrio orçamentário nós noa
ativessemos a fazer doações que não se
justificam a pretexto algum.

Na qualidade de presidente da com-
missão de Finanças, respondeu ás objur-
gatorias do senador fluminense o sr.
Victorino Monteiro.

Disse s. cx. que se tratava, na es-
pecie, de satisfazer compromissos con-
traidos por agente da administração
publica, pelo director dc 11111 instituto
dc ensino superior do paiz, e s. ex.
não comprehendia como pudesse esca-
par' ò nosso credito, quer diacr, o cre-
dito. do Brasil, esquivando-se ro gover-
no a esses pagamentos.

S. ex. historiou todo o debate tra-
vado no seio da coiuniissão de Finan-
ças e declarou que o próprio sr. Eri-
co Coelho, o tenaz ímpugnador da
abertura do credito, acabou concordan-
do cçm q formula, encontrada por
aquella oonímissãoc que,estava sendo
discutida. - ¦'_- -

Allegara-se que a Faculdade de Me-
dicina da Bahia poderia pagar com a
sua renda de taxas c emolumentos os
alludidos débitos, dependendo somente
de tempo o .pagamento. 

'

Attendendo a -essa embora discutível
possibilidade, más attendendo também, á
urgência da satisfação dos coinpromis-
sos. cuja demora está comproinct-tcndo
o credito do nosso governo nu estran-
gciro, a commissão dc Finanças çon-
ciliou tudo iia emenda discutida jun-
taincnté com o projecto: isto é.autori-
zou a abertura do credilo para o paga-
mento, que não pódc soffrcr delongas,
providenciando ao mesmo tempo sobre
a restituição opporltina que a Faculda-
¦de <la Bahia deve fazer ao governo,
caso as sobras de suas rendas permit-
tam essa restituição.

Voltou á ¦tribuna o sr. MigueJ dc
Carvalho, para insistir nas suas consi-
derações,

Para s. cx., devemos deixar de par-
te os credores estrangeiros, para.attcn-
der aos nacionaes,

Quando s. cx., qualquer destes (lias,
chegar ao Senado e encontrar na .por-
ta o annuncio — Casa pnra alugar —
com a consciência .tranquilla voltará
aos seus penales, visto como procura
evitar cm tempo a fallcncia, a banca-
rota, a degradação, que o Senado pre-
¦cipita.

Entre os dois discursos, do sr. Mi-
guel de Carvalho e o do sr. Victorino"
esíusiaram pilhérias, remoques o mes-
mo cm certo momento, quando o ulti-
1110 chamou pérfida a oratória do pri-
meiro, a coisa vcrmclhejou cm ariiea-
ças de pugilato, aliás, terminadas em
sorrisos e salamaleques recíprocos dos
contendores.

Por fim, falou o sr. João Luiz Al-
ves.

S. ex. falava como voto vencido na
conunissâo dc Finanças. O seu voto
fora para que sc autorizasse a abertu-
ra do credito sem impor condições de
restituição á Faculdade da Bahia. O
caso era o mais simples. Quando
aquella • Faculdade era autônoma, con-
trái-.t compromissos. Podia íazcl-o, por-
que era autônoma. Depois, o governo
voltou a officializar o ensino, rctirali-
do a autonomia áquclla Faculdade.
Logicamente chamou a si os compro-
1UÍSS05 que cila tomara. Não havia
por onde fui.rr. Agora 05 credores
exigem o pagamento. Exigem de quem?
Da Faculdade que não é mais autòno-
ma? Não; exige-o do governo, á cujo
carso está a Faculdade.

A irresistível argumentação do sr.
João Luiz 'bastava ao Senado.

Assim, a discussão ficou encerrada c
levantaram-se cs trabalhos.

O Supremo Trikli concede "naDeas
corpiis" ao General Caetano

de Albuquerque
<_>jfcÍMÍikl

Depois dc um inexplicável adiamento,
tratando-se de matéria que a tudo
prefere, foi hontem afinal julgado 110
Supremo Tribunal Federal, o habeas-
corptts impetrado em favor, do çeneralCaetano dc Albuquerque,, presidente (Itt
Estado de 

'Matto 
Grossói dc que tanto

nos temos oecupado.
Com a .orientação que, foi -. dando o

governo da Republica ao escandaloso
caso político, não podia já agora passaidespercebida no mais elevado tribunal"
brasileiro a discussão travada em toráci.
do feito.

Grande era portanto a assistência no
recinto dos julgamentos, ágglome-
•rando.se dentro dos cancellos, como
nas varias galerias, advogados, poli-ticos c curiosos, ávidos todos pelo- di-
bate em tomo da momentosa ouestãoV

Installada a sessão sob a presidência;do ministro Herminio do Espirito Santo,
á hora regimental foi apregoado o jui-
gamento de uni recurso extraordinário
sem importância, de que o tribunal não
conheceu, emquanto se preenchiam os
claros existentes ainda nas bancadas.

Afinal estava composto o tribunal,
ausente apenas o ministro Enéas.'Gal^
vão, que se sabia não compareceria pcí-moléstia.

Foi então.apregoado O julgamento cs-
perado..

Teve a palavra o ministro- André Ca-
valcanti, relator que era do feito, afim

aliridi: por que se houve' o ministro Olt-
vira Ribeiro na empreitada de aceusar
o%eneral Caetano e defender a Assem-
blía rifâíto-grossense.

«De facto, s. ex. usou de expressões
pejorativas, chamando ao patrono do
presidente "jurista, dc segunda classe ,
acceiituou a paixão que o impulsionava,
levando-o ao Tribunal com 30 Braos
de febre e "calomelauos e outras coi-
sas" no estômago... ai 'tomar parte em
uip feito de que não era relator...
áparteaiido «om insistência, oppondo-se
tenazmente ás affirniações dos seus col-

.legas.- ctç„ etc. --'..•.
? Na sua -opinião o Tribunal nao po-
dia, e muito mais agora, tomar conhe-
cimento do 

"caso. Agora, poréi^ já h.l
íliplidade de .governos, porqiiF já o
%ttbstituto do sr. Caetano assumiu,
-j Citando a opinião do sr.'Ruy Bat-
bosa -favorável áo' "enipeachmeiit , pro-
voca.uiii aparte do sr. Muniz Barreto

iqjje tàl.sa hUaridadc: — "S. ex. (re-
^feria-se - aw senador Ruy) pensava as-

sim, mas já-evoluiu..,." ,
Concilie apersentando duas prchmi-

nares:
•i", sje -havendo já dualidade, cabe

ainda ao Supremo o direito dc decidir
.sobre o «aso ; - .1 'i", se estando o juiz, federal ac
MUtto Grosso em exercicio, dentro do
território.-de"sua jurisdicção, pôde to-
mar conhecimento de um pedido origi-

de fazer a leitura a seus collegas da$ úiiu-iò .informações prestadas pelo governo j* TT) 
'Sr: 

Viveiros de Castro diz que a
solicitadas, como se sabe, na sessão ú* 'órtfèm das preliminares deve ser in-
sabbado airazado, jílvcjtida ¦: .

Feita a leitura refeHda,'coinoadeuiii Fãlàci sr. Sehastião de 'Lacerda paratçlegramma do presidente, de Mat}»' {úlztjt. £ ,ei maU0g.ossense foi co-
Uosso, protestando cm termos vchcV piada da ]ei rU-mi„ej,Se, da qual 8. ex.

foi autor, e posteriormente declaradamentes contra o processo.da asseinbléã.
deu o min-slro André conhecimentoSTUÜJ^g.-..in-nj^™. T" v_—--_ -Tj-.Winèonstitucional, por coniminar a penajulgadores dç uma longa petiçãó.do a*'^_ro;iigpellsri0 'd^ 

CXCrcicio, pena quevogado Astolpho de Rezende, ófieíccciw
do ao Supremo varias provas da illfe }lgaiidade do processo, entçe as quaes &dç local da reunião da Assembléa. Un-
viado pelo ministro da Justiça, cxhibí
c le o telcgramnia da Assembléa, coiq-
numicando a pronuncia do governadotfFoi então dada a palavra ao impe-
trante, para sustentar oralr.icn.e o seu
peddo.

\'em trazer apenas esclarecimentos
que julga necessários.

Diz que o processo contra o gover-nador começou na cidade de Cuyáibá)
mas devido aos suecessos ali oceorri-
dos transportou-se a assembléa para a
cidade de Corumbá, onde inopinadameii-
tc fez continuar o processo sem aviso
nem intimação ao accusado.

Isso é um absurdo, doís que não-cabe
a juiz algum o direito de mudar a sede
do Juizo, qualquer que seja a natureza
uo processo, mostrando que pela lei dc
Matto Grosso esse processo não pode-ria ser continuado em Corumbá c: tam-
pouco noderia elle seguir os tramites
sem audiência do accusado, conforme
determina expressamente a lei estadual.

Lê nesse ponto vários trechos de lei
por onde se verifica ser nullo o pro-cesso em «ue não forem observadas as
tx-gencias da lei.

A lei de Matto Grosso, diz o orador,
não permittc a mudança da sede do
Juízo; é evidentemente nullo o preces-so e nullos c de nenhum effeito os
seus resultados.

Diz que o Juízo Federal de Matlo
Grosso abandonou a capital do Estado
e transportou-se para Corumbá. E' a|
pessoa do juiz que está cm Corumbá,
mas não o Juízo Federal que cortinúa
ein Cuyabá, que por esse motivo está
accphalo. Portanto, não podia o gover-nador do Eslado recorrer ao luizo ,-t.
deral, e nessa impossibilidade cabe ao
Supremo Tribunal conhecer originaria-
mente do pedido.

Mostra que não foram ouvidas tes-
temunhas arroladas na defesa, passandoa estudar a questão do numero de depu-
tados- .precisos para a pronuncia.

Çonclue pela competência do Tribu-
na! para julgar do pedido c pela sua
urgência'.

Tem a palavra, cm seguida, o reis-
tor. para proferir o seu voto.

Começa dizendo já ser elle de so-
bejo conhecido. Diz que já na sessão
passada externou o seu voto, presein-«lindo das informações do governo, e
concedendo logo o habeas-corpus, visto'
estar patente a coacção que soffre o
governador de Matto Grosso, partida dc
uma Assembléa inimiga.

O presidente de Matto Grosso está
sendo processado sem a mais elemcn-
tar defesa, o oue attenta contra a Con-
stituicão da Republica, que dá ao ac-
casulo a mais ampla defesa.

Só um facto preside a Assembléa de"'-
Matto Grosso: -pronunciar o presidentedo. Estado, c para alcançar esse fim
tem -pas-iado por cima dc todos os tex-
tos da lei, dispensado -iiilcrsticios obri-
gruorios para chegar -mais depressa á
phase da pronuncia.
__Não entra- na nallidade do processo,
já ;de_ sobra discutida pelo Tribunal,
mas tão somente na coacção que está

,nã15 é da competência do legislador cs-
Jtadual. '

f À Assembléa não podia pronunciar
o .presidente desde que o caso estava
sujeito á deliberação do Supremo Tri-
bunal,: Nã'ò trata de saher como o governo
vafc agir; está mo Tribunal para cuni-
prir 0 seu dever.

Ha-dias deu habeas-corpus á Assem-
bléa de Malto Grosso para exercer as
suas -funeções; lioje é o .presidente (lo
Estado que se dirige ao Tribunal alie-
gaudo coacção, coacção essa que está
provada c portanto, como da outra vez,
concede a ordem impetrada.

Quaiílo â" preliminar levantada dc
ser originário, tem voto conhecido, co-
nhece do pedido, para conceder o ha
bcas-corpiis.

Falou cm seguida o ministro Pedro
Lessa, -que começou declarando que
preliminarmente conhece o pedido.

Diz que o actual habeas-corpus res-
tringe a 'acção do anteriormente con-
cedido. ¦ ,

Mostra então, que o juiz seccional
não poderia conhecer deste pedido,
pois importaria em decidir sobre a
própria decisão do Tribunal Superior.

Entrando 110 merecimento do caso,
volta a analysar á extensão do c/n-
pcaChment, citando o seu livro sobre
Poder Judiciário, e concluindo por con-
ceder a ordem.

O ministro Viveiros dc Castro fala
também, abordando a questão dc ser
originaria a medida. ,

Aprecia a primeira phase do ciso
poiitico-judiicario, quaudu se tratava
dei preparar uin processo clandestino
coiilrn o'gcnêral Caetano de Albu-
fluòcqiie. 

'.. ' ' 
,/-...' ..'..' '

Provou-sè 
então que o juízo seccio-,

r-dc Matto Grosso estava ácephalOj
desde que os dois juizes sc achavam
fora da sede, medindo te/ras, /

. Qccupa-isé- da' situação ^posterior 
_ do

¦jufrfèftoniisiado cm quartel, isto é, juiz
iquípão podia amparar ninguém por-
qtifíSlle .mesmo, tivera necessidade de
.pr&ção da' força.
¦ pf_(, se já agora se acha elle em
pleno exercicio da sua íuticção, se já
nãoSprecisa de amriaro, modifica o seu
vofe;e acha que não pôde ser o habeas-
corbús originário agora.

Entrando no mefritp da questão, pas-
.sa;ííi' estudar o inst.tuto do empeach-
menÚ acccntuando-lhc o caracter po-
Ut*ó! . • j j. E*monta ao parecer luminoso dO' des-
emjlargador Gabriel Ferreira por ocea-
«ião do Congresso de Juristas, íkiudo
nesííi capital ha alguns annos. 

~

Demora-se nessa aualyse, contraiu-
lançando as ppiniõefl dos. escriptores
anfericanos, principalmente Slory, cujo

•laivr0..entcmle cer o .Evangelho do regi-
íueií."político americano." 

ExPÜca o motivo por
Stiiião usou do vocabul
Sçifr jc_\k<xx emprestar-lhe caracter pc
aiaE' i ;. :'¦'-., ,
i Sóhflo. assim, nega a competência ao
Supremo tribunal parti conhecer do
Sraso c 'muito menos para conceder o

Recurso constitucional do htibcas-cor-

Associação Brasileira
de Estudantes

FOI ELEITA NA ULTI-
MA SESSÃO A NOVA

DIRECTORIA
A Associação Brasileira de Esludan-

tes realizou a sua ultima sessão com
grande concorrência de associados.

¦Aipprovou-se a acta da sessão ante-
rior, sem debates.

Achando-se presente o acadêmico de
direito Jíilio César 'Ifavarcs, .0 presiden-
te cònvidou-o a tomar posso do. cargo
de sócio effectivo, para o qual fora
eleito anteriormente. Após_ o juramen-
to de praxe, o récipiendiario foi saúda-
do pelo engenheirando Annibal dç.Sou-
za, cm ein segroda sasoinou á tribuua.de
onde leu um bcllissimo trabalho litero-
jurídico. O orador recebeu muitos ap-
plaúsos ao terminar a sua encantadora
.palestra.

(Em cumprimento de um dispositivo
dos estatutos, que manda sejam os re-
lalorios apresentados ua ultima sessão
da directoria em exercicio,. o sr. Raul
da Rocha, presidente, cm volumoso _c
meticuloso trabalho, cxpóz á assembléir
o que a associaçãço fez durante o tem-
po cm que elle se viu como principal
administrador de seus bens, salieiitandc
o desenvolvimento extraordinário que á
mesma conseguiu dar no curto espaço
le tempo que se encontrou como presi-
dente. 'O sr. Rocha. 110 seu criteriosi
r-clatorjo, que foi lido pelo próprio cm
assembléa gorai, c em fôrma de mensa
gem, suggcre idéas, e, _ argumentandi
eom factos positivos e ihsophismaveis
mostra a grande conveniência que ha
em a associação cxccutal-as á risca.
Como aimexo ao sen trabalho, junta-
aieute se encontram os relatórios dos
demais-directores.

A leitura da exposição clara c prc-
dsa do importante relatório apresenta
io pelo sr. "'Raul da Rocha, deixou ua
assembléa e nos companheiros de dire-
rloria a melhor das impressões, tanu

que o bacharelando Oswaldo Aranha
riropóz que se lançasse ein acta uni voti
solcuue de louvor pela intelligente 1
rdoquente prova de capacidade adminis
rativa que o sr. Raul da Rocha aca

liava de dar como presidente da Asso-
iação Brasileira de Estudantes. O sr.
Ednumrlo da Luz Pinto propòz que c
'«rojecto do sr. Aranha fosse subscri
,,to pelos collegas de directoria, o qm
a assembléa cgualiiiento approvou po
aeclainação.

Passou-se depois á eleição dos meaii
liros que deverão formar a directorir
le 1917. -,

¦Para a apuração dos respectivos vo
tos o presidente indicou á assemblé:
>s nomes dc Nesfor de 'Figueiredo, Os
M-aldo Aranha e Annibal dc Souza, o
iiiacs foram immediataimcnte acecitos

e ficou a commissão sob a .ptresidenci.
lo sr. Nestor de 'Figucrodo, secreta
•iado pelos outros dois.

Apôs os escrutínios secretos, foi •
seguinte o resultado que se obteve:

Presidente. . Samuel Pueutes, da Fa
ciUdade Livre de .Direito; viec-presiden

c, Armando Gayoso, da .Faculdade d(
Medicina; secretario, «Mario dc Arau-
jo Jorge, da Livre; thesoureiro, Rena
to Segadas Vianna, também da Livre
orador, «Edmundo da Luz Pinto, d;;
Seicncias Jurídicas; procurador, Anto
lio Baptista Bittencourt, egualmente d:
Sciencias Jurídicas; dircctores: Assis
rencia Judiciaria; Raul da -Rocha; Be-
ueíicencia Acadêmica, «Hilário Gurjão
la Escola dc Medicina; Publicidade
Mfrddo da Silveira, da Livre; e, fi
nainieiite, como director da Bibliothe
:P. c Archivo, cargo que requer conhe
.imentos estatísticos e que encerra en
si uma grande importância na corres
uondencia assídua que o respectivo d-
i-ector é obrigado a manter com tod>
o inundo, foi, muito justamente entre
gue ao sr.^Plinio Ayrosa, da Escoh
Polytechsica.

A nova directoria foi vivamente ap
plaudida pela assembléa c f>el03 directo
tes antigos, fazendo -uso da palavrr
•Raul da 'Rocha e Samuel Pueutes, rc
spectivamente antigo e novo presiden
.os, que se congratularam ipelo triumpln
que acabavam de receber, e dirigira»-
agradecimentos aos nioinüros da assem-
bléa. . ,'

•Por ultjnio assomou á tribuna o sr.
Edmundo da «Lu» Pinto, oradoif official

,-lúõ com o fogo' da sua palavra culta
e com a sua eloqüência oratória já d(
publico conliecido pelos admiráveis, dis
cursos que tem proferido .nas grandeí
solcnnidades acadêmicas do «osso. alt>
mundo intellectual, emocionou a as
sembléa, por longo tempo, ao pronuu
ciar a vibrante oração.

^ reforma do sys.ema
tarifário do

serviço telephonico

que a Consti-
vocábulo "processo''

.im» mu auiiiiiiii; na tüac^uo que esta *£

nufe™uod0 
° gC'10ral CaeU"W 4? AM 

f 
"Ainda 

mesmo, que considerasse, o
tutpcacJuncnt com o caracter criminalquerque.

A seu ver, á coacção é evidente e,.
portanto, o Tribtflial . deve correr ctrt
seu auxilio, conccSciido a ordciii"iinpe-
trada. )

O-_ ministro Oliveira Ribeiro fala, em
seguida, dizendo tratar-se de 11:11 pro-cesso de_ uai governador -pela respectiva
Assembléa; é o processo do enipeach-
meiit.

Diz que o Tribunal não pôde tomar
conhecimento do caso, que é evidente.-,
mente político. ,-

O .presidente de Matto Grosso está
pronunciado o por esse motivo o Su-
premo Tribunal não lhe pôde dar, ha-
bcas-corpus, porque, concedida ou dc-
negada a ordem pel-o. Tribunal, o .po-
der executivo federal tem por dever
intervir 110 Estado, visto como vcriíi-
car-sc-á a dualidade de governadores
110 Estado, «asa_ previsto no art. C°,
11. 2, da Constituição Federal.

iE, depois de alongar-se em conside-
raçõcs_ varias, termina levantando duas
preliminares: a de estar o presidente
de Matto Grosso prenunciado pela As-
sembléa e ter o vice-presidente assu-
mido o cargo, havendo, portanto, dua-
lid...le <lu presidentes, não cabendo com-
petencia ao Tribunal para resolver o
habeas-corpus, c a outra de ser o pc-
dido originário.

, Causou desagradável -impressão na as-
sistencia a maneira' apaixonada c des-

— •
T»» riAmíniia Molesi. de Senhoras
Dl\ JJOmeqUe y, Urinarias. partos
e operações. Quitanda 11 — A's 3 ljs. T
sSy-, C.

•Entre as suggeslões do illustre missi-
vista, cuja correspondência publicámos
no domingo ultimo, estava a dc, no novo
contrato figurar uma cláusula, autori-
zando a revisão das tarifas de espaço
em espaço, durante o prazo da conees-
são "porque, dizia elle, no caso de sur-
girem em tão dilatado prazo melhora-
mentos que reduzam as despesas, não
caibam os lucros á Companhia somente,
mas beneficiem o publico, também."

As conclusões votadas pelo Club de
Engenharia, finda -a discussão da in-
i.cressante questão levantada ao seio da
douta corporação pelo dr. Miranda Ri-
beiro, foram as seguintes:

i" — Que seja sempre incluída a
cláusula de reversão á Municipalidade,
st 111 iiidemnização ou com indcmiiização
parcial, devendo o prazo da concessão
não ser inferior ao que permitia conse-
girir a amortização com o máximo
limitai de 1 o|o sobre o capital.

-° — Q"c sejam eliminadas as tari-
fas por zonas.

3° — Que a tarifa seja constituída
ior uma parte fixa, abrangendo a ins-
allação c um numero determinado
acusai dc pedidos de çommunicações
elephonicas satisfeitos c por uma parte
noporcional ao numero de telephone-

tuas ein excesso.
4° — Qne a parte fixa para os tele-

•ihones das residências particulares seja
10 mínimo de no o]o inferior ao das

easas çommcrciaes.

S° — Que para a parte proporcional
ao excesso do numero dc telephonenias
;eja adoptada uma escala diiíerencial
na proporção de 10 o|o sobre a base,
uc reducção máxima de 50 o|o da mes-
ua base.

6o — Que nas residências partícula-
•es seja • facultado aos concessionários
.-stabelecer uma tarifa mensal, indepen-
lente do numero dc lelephonemas,
' 

7" — Que o pagamento da parte fixa
ieja semestral ou annual para as casas
rommerciaes e mensal para as residen-
cias particulares, garantida a installa-
ão pelo pagamento da primeira aniiui-
lade.

8o — Que o pagamento da parte pro-
'lorcional seja mensal,

9o — Que sempre que uma commu-
nicação exceda a cinco minutos, haven-
lo outro pedido dc communicação seja
lada por finda a primeira communica
.ão c estabelecida a do novo pedido.

10o —. Qiii! o excesso dos lucros li
quidos acima de 8 o|o determine a rc-
visão da tarifa ou seja dividido entre
a Municipalidade e os concessionários.

Como se vé o nosso illustre missivis-
'a concordou com a alinea 10a do pa-
ccer do Club, só havendo entre as duas

suggcstõc3 uma differença : o Club
lembrava a repartição dos lucros entre
1 empresa exploradora do serviço c a
Municipalidade; o nosso corresponden-
e deseja só a revisão da tarifa para
me participe o publico dos benefícios
¦íossiveis de melhoramentos que bara-
•eem o serviço.

E' uma questão grave c delicada
:'ssa: quando tuna empresa emprega

r|ieii3 capitães em qualquer serviço pu-
¦blico, cuja exploração obtem, nos cal-
nilos dos lucros que aufere outra uma

.parcella destinada á amortização do
custo do .material empregado.

Esses lucros, ipara a determinação dos
preços cobrados ao publico pelos ser-
viços, são repartidos pelo numero de
annos do prazo da concessão, de sorte
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Conâemnado á deportação quer
"habeas-corpus"

O ministro do Interior declarou ao
juiz federal da Ia vara do Districto
Federal, em resposta ao pedido dc in-
formações para a concessão de um pç-
dido de "habeas-corpus" em favor de
Eduardo Ravermam, que esse indivíduo
foi condeiiMiado á .pena dc deportação,
por sentença do juiz da 4° .prelona
criminal do Districto Federal, confir-
mada por accordão da 3a Câmara da
Corte de Appeliação^ .

Beber. . . todos bobem, mas só
bebe bem quem licbe

CASCATIMIA
... . ia»<»»«Mi 1

VWTA-SE I1EM! Compre nm ter-
Vço na nioilii por 45$ ou 50$, K.
Uriiatiiivíiiin 1-15. CASA TAIUS.

A Academia te Medicina
A Academia 'Nacional de Medicina

rciuie-sc hoje, ás S horas (Jji noite, cm
sessão ordinarií-i

A ordem dcl dia consta da eleição
para mémljrois correspondentes c de
comiiíunicaçõcs verbaes c -pn- cscripjo.

rc não meramente administrativo, nega-
ria o hubcas-corpus. porque não tem
elementos para julgar incompetente
lassemhléa dti Matto Glrosso, para o
'processo movido ao paciente.

Apurados os votos, o Tribunal co-
iihéee do pedido, embora originário, por
svií votos contra cinco.

Considerada .prejudicada a outra prc-
liminar foram aparados os votos sobre

th met-ccimento do pedido.
•' Votaram pela concessão do habeas-
corptts. os miivstlros Lcsira, André, Sc-
ba''Vião lare-rla, l.eoni Ramos, Camilo
H-ir.ivâ c Natal c contra, 05 nimustros;
Oliveira, Ribeiro. Gódofredo, Mibicli.
Coelho Campos c Viveiros de Ca«'.ro.

Em contrario do que se affirmou, o
ministro Murtinho não tomou parte 110

julgamento.
IE' verdade que por oceasião do prc-

sidente apurar os votos em relação a
preliminar levantada, proclamou s. cx.
o empate de seis por seis. _ ,

Ma"=, tendo acendido o ministro Na-
tal, contando ipclos dedos e affiriurindo
õ •'-ivpediinenlo do ministro Murtinlin,
;o (iiesideitte Herminio não ousou 111-
tistir.
• E ra itpürnçã] final o voto do -mi-
nistro Murtinho seria inócuo, pojs o
o voto de -Minerva sô poderia ser lavo-
ravcl no general Caetano.

que só ao findar este, pódc o material
considerar-se resgatado.

Sc no período de exploração de ura
serviço sobrevem, como lombrou Me-
deiros e Albuquerque, ainda hontein
citado pela Associação Commercial e
Centro do Coinmcrcio c Industria no
memorial que ditigiu ao Conselho, "pro-

gressos scientiíicos ou industriaes que
transformem a telephonia, tornando a
sua exploração infinitamente mais ba-
rala, a população continuará presa ao
contrato e terá a pagar por mais uma
geração o que agora se estipular, sendo
a Companhia a única a lucrar com esse*
progressos", ou esses iprogressos terio
simples aperfeiçoamentos no. apparclha-
incuto existente ou obrigarão a substi-
luição total de todo elle. .

Neste como naquelle. caso o custo da
novas installaçõeív a acquisição do ma-
terial aperfeiçoado representarão 01111*
absolutamente imprevistos para o capi-
tal empregado e no ultimo caso çntâo
pcída completa de todo elle, o que, pa-
rece-nos, deve ser levado cm linha do
conta.

Que a actual Empresa Telephonica
abre mão, .muita vez, dos seus direitos
em beneficio do publico cremos ficou
hontem perfeitamente demonstrado»

quando citámos o caso da cobrança
actual de assignaturas por preço muito
inferior ao fixado nas tarifas, em diffe-
rentes zonas da cidade, o que prova
não ser tão grande como a costumam
pintar a ganância da Companhia.

Seria pois justo csiparar que, cm caso
do barateamento do serviço, fizesse
desse barateamento a Empresa partici-
pes os seus clientes.

Entretanto, se como por oceasião d»
discurso do dr. Sampaio Corrêa, 110
Ciub de Engenharia, affirmou cm apar-
te o dr. Rego Barros, representante da
1 elophonica, não deseja esse lucro su-

perior a 8 o|o para a compensação do
capital «mpregado, nada custaria ser
incluída no projecto a disposição lem-
brada nas conclusões daquella corpo-
ríção scientiíica, mas com a correcção
de beneficiar o publico e não sómenta
á Municipalidade.

Isso é corrente, aliás, cm quasi todo»
os contratos existentes entre a União

e empresas exploradoras de serviços
vários, obrigadas ao barateamento das
tarifas 011 taxas desde que. o scit lucro

attinja certa e determinada pcicenta-
gem.

Acreditámos que a inclusão dc seiue>
lhante cláusula, capaz dc por si só ar-
redar grande parte das desconfianças
com que c encarada a reforma proje-
ciada, não será in-liniinc repellida pela
Companhia Telephonica, porque ha a
respeito as declarações do seu director.

¦li a cláusula determinando uma taxa
dc juros, permiltiria sem perigo para c
capital da Companhia, augtnentado 11a

p-oporção das acquisições novas, a
adopção de qüaesquer aperfeiçoamento!
que viessem baratear ou melhorar o ser
viço.

G se essas acquisições não fossem lãt
onerosas, que impedissem o augmente
da taxa dos juros, nesse caso a clausuli
garantiria a co-iparlicipação do publicç
110 barateamento do serviço.

Esse alvitre, cremos, consultaria
egualmente os interesses da Companhia
exploradora, da Municipalidade fiscal--
radora e da população consumidora dc
serviço lelophonico.

(Do Imparcial, de 8).
—S

"Sio Lourenonf.""ví Cigarros i>o-

HS MISSAS OE HOJE
'Rezam-se as seguintes, por alma de
«Claiidino da Cunha 'Ferreira Leal. á

ii horas, uo altar-mór da egieja dc São
Çr:..vasco tlc Paula.

Coronel 'Francisco Pinto Pessoa, ás
(l i|_ lioras. na egreja de ião Práncis-
co dc Paula.

Attilio Roseli, ris 9 horas. 11a egreja
de Süo José.

Ur. João .Vives Meira. ás 9 i|a lio-
ras, íiauialriz de São José.

Joaquina Ferreira dc Lemos Franco.
ás çi \\2 hora?, na egreja da I.nmr.cu-
lada Conceição.

Antônio Dutra da Costa, ás 9 horas,
na matriz do Engenho Novo.

Cândido José Alvares Vianna, ás
9 i|; horas, na matriz do Sacramento.

Sonhorita Maria via Concek'ão Xcves
Bandeira, ás o horas, r.a matriz da
Gloria.

Amélia Mattos da Costa, ás 9 horas-
nr. matriz de Cati-.ml.n-.

Olavo Avelino de Castro c Silva, ás
o horas, 11a egreja do Sagrado Coração
de Maria.

Álvaro Pereira da Costa, ás 9 i]j
lioras, na niatHz da Candelária.

Pedro José «Ferreira, ás o lioras, no
Sanctunrio de Maria, Todos os Santos.

Álvaro Pereira da Costa._ ás 9 i|a
horas, na egreja da Candelária.

pularcs de fumo
ovo, para :oo réis. com valiosos
; — LOPiCS S.V iS- C.

O nosso ex-;
eni Franca

O coronel Alfredo O.-rcar Fleirry.de
Carros, que serviu como nosso addido
militar em França, onde acompanhou
com interesse 110 lheatro da guerra o
c.:,'rcitn daquella nação amiga, apresen-
ta-se hoje aos titulares das pastas do
Exterior e da Guerra.

O nosso iilv.strc patrício,; que vciu
em companhia dc Rua familia, partirá
nestes dias para \'ova_ Friburgo, era
visita a seu sofro, que é .'ili fazendeiro.
—LLI— 1- ¦ rpa-o*o>^o^g3^

O "Jornal do Comniercio" de
Lisboa transcreve notas

do "Correio"
Lisboa, S — (A. A.l - O Jorjial

do Commercio, desta capital, publica,
em artigo de fundo, as notas publica-
das abi ipelo Correio da Manhã sobre
o commercio brasileiro,

coiplicaN

r.ober... todos bebem, mas si)
beliu bem quem bobe

CASCAT1XHA
Nt-H^ <Bi* * -X-Ti^

Um banpte em Botncatú
(A. A.l — O dire-

:q -úesl.i ciJadv: offer.ecetf
um grande banquete aos

Altino AJrantés e' Affonso CamarV
dos

bonbi
Café Globo .-;.,..,^""nusu ,:.- ;;>
cintei só ile nt-erlniT S Ç..', r. 7 Se' iil.

<^*;fc-^vai^4* £___«"

A UNIÃO COMPRA BMATO
O ministro da Fazenda çommunkoii

ao da Viação, que. ile accôrdo com o
sen pedido, fo: lavrada a escriptura de
compra pela União, a Jos3 Coimbra
Fáuzada; do predio e 'terreno da rua
Archias Cordeiro 11. 3, pela quantia
dc 10:000$, cujo pagamento já foi ei-
fec! uado.

Botiicaltt':
Cit'!'ÍO poli IÍ
hoie, aqui,
drs.
ro, presidentes, respectivament
Estados dc São Paulo e Paraná, e as
suas comitivas, por oceasião da sita
passagem -por esta cidade, de regresso
á capital.

—-=*«01-S-_->«>'i

I iiliJSIClifA (.AtiOHüA
inaior amijo Oa lavoura; <:

¦>! todu? _£ caias dt prime!
W- r-.:.i--.-.Í lf- •Ho» '"'¦

A situação na Grécia
se cada vez mais

Londres. 8 (A. A.) — "The Times"
annuncia que o rei Constantino, da
Grécia, protestou, muito fracamente;
junto da Allemanha. contra- a acção
dos submarinos, sendo esperado que o
gdverno allèmão não dè nenhuma
resposta á nota grega.

O arsenal ile Loros oecupado
liélos nlliiitlos

Londres. S CA. 'II.) — A Agencia
Rèuter informa, cm telcgramnia, de
Athenas, que os alliados occuparain o
arsenal da ilha de Lcros.

Kiicoitlvo entro nacionalistas e
tropas governlstiis'Londres, 

S (A. II.) — Os nacipna-
listes gregos tiveram, cm Katrrina. uru
encontro 

"com 
as tropas Boveriiamcn-

taes. Dois soldados hãcionalistas foram"mbrtos e ficaram feridos cinco. Us ve-
nizelistas resolveram retirar-se dali, .pa-
ra evitar novos encontros sangrentos.

*«?3-<-lMS? -!_>-5-J

Marcadores de telepho-
nemas ?

Do dr. Eduardo França, recebemos
a seguinte carta:"Sr. redactor. — Na3 varias dis-
cussões pro e contra a .tarifa 'telepho-
nica, existe um ponto, a meu ver dc
grande importância, é que não me con-
sta haver sido cogitado para o caso cm
que a Light obtenha o seu desejo.

Qual o critério que se permittirá
dc usai- a Light paia controlar os Iimi-
tes dos telcplioncmas dos assignantes e
os que forem além dos seus direitos?

Como a companhia poderá provar
que tal àssigiiautc usou tantas vezes o
seu telephone e tantas foram as chama-
das a mais?

Um marcador -especial? Um rcio-
qio á semclhaniça dos de gaz ou cleclri-
cidade?

Ou será apenas o critério absoluto
da companhia, dando logar, impreteri-
vclmeutc, a controvérsias entre as nar-
tos? . ,.Todr.s estas conjecturas sao feitas,
sr. redactor, porque sei de vários ami-
gos que têm sido victimas dç débitos dc
tclephòiiemas entre esta capital, Nictlie-
roy e Petropoíis, que não exprimem a
verdade e, entretanto, têni sido obriga-
dos a pagar porque a Light não admitte
controvérsias ás marcações das suas
tciephonistas, allegaudo oue cilas não
se enganam I E • bem sabemos todos nós
o quanto cilas, diariamente, nos fazem
perder a paciência com os seus enganos' 

deficiente serviço.
li', pois, uma questão esta impòítan-

t:_;sima, que o publico precisa ser espia-
•,-ecido para que de futuro não sotfra
as conseqüências, sendo um grande ser-
viço ene' a imprensa independente -nódc
prcv.ar, oceiipando-se do assumpto. Rio.
S —11—916. — Dr. Eduardo frança."' " ¦pnCTo*_5a>-o-tg»'^— ¦ ¦ ¦¦ ' —

O embaixador norte-americano
em S. Paulo

S. Paulo, S — (A. A.) — O con-
sul dos Er.lado; Unidos offcrcccu hon-
tem. no Automóvel Club. um almoço ao
sr. Edwin Morgan, embaixador daquel-
la nação, que se encontra nesta capital,
em transito para Buenos Aires, de 011-
<le seguirá para Nova York.

S. Paulo. S — O embaixador dos
Estados Uüirlos da America do Norte,
sr; 'Ediv.in -.Morgan, seguiu Para Santos,
ás ló horas, afim dc embarcar no va-
por "Frisia", com destino á Republica
Argentina e Chile. O seu desembar-
que foi muito concorrido. 

¦¦¦—rü-o^^jn^í-*-!*-""'-¦"™"" " "" "

TOUT EST BIEN...

Um casamento con-
írariado e um escan-

da!o no Foro
' Quasi á hora de sc encerrar o cx-
pediente oceorreu 110 Foro uin facto
aue assumiu uma franca espectativa de
escândalo,

Foi o caso 'que uma menina de qua-
torze annos apaixonou-se por uni filho
do dr. -Carlos Veiga, correndo tudo cm
plena harmonia.

Fallcccndo o pae da menor, uma de-
licada questão dc familia fez que
a própria menina se insurgisse contra
o proceder de sua progenitora.

Com essa desavença, .não se sentin-
do a senhora com forças para transi-
gir, abriu franca opposição ao casa-
mento da filha, chegando até a reque-
rer 

' 
ao dr. Machado Guimarães, juiz

da 1* vara de orphãos, o iiitcrnamcnto
da menina em um collegio de Pelro-
polis.

O dr. Raul Camargo, curador dc or-
phãos, ouvido a respeito, ainda «ão
apresentou seu parecer, mas 'hontem
foi a menor chamada a juizo, para
cumprir-se a diligencia requerida ipor
sua mãe.

O que ali oceorreu attraiti a cuno-
sidade de quantos — advogados juizes,
partes c serventuários— se achavam 110
edifício.

A menina, com admirável presença
de espirito, declarou ao juiz que não
iria para o collegio, nem a isso podia
ser compellida.

lira menor puhcrc, com quatorze an-
nos de edade, e seria assim victima dc
uma violência inexorável, pois o lue
sc pretendia era seques! ral-a.

Illouve troca de palavras entre o
magistrado e a mocinha, intervindo,
por vezes, o noivo da moça, -felizmente
contido por esta.

Felizmente tudo acabou bem, pois a
mocinha conformou-se com a ordem
do juiz, seguindo para o collegio.

Entretanto, o caso envolve uma -que-
stão jurídica, tal a de saber sé a
moça, menor pubere, não se ipóde in-
surgir contra a deliberação, recorreu-
do por meio de advogado constituído
para a Corte de Appellação."

Tanto o juiz como o curador de
orphãos pensam que não: comtudo não
ha muito tempo se debateu questão
semelhante em relação a um interdicto,
que pretendeu recorrer da sentença
mesma do juiz que decretava a sua in-
tendicção,

li o tribunal superior admiltiu o re-
curso.

Parece que a doutrina mais liberal
deve ser a acceita, nada perdendo a
justiça publica eom a inaior ventilação
do caso judiciário.

.mm 1»tt»i

AS ELEIÇÕES PRESIDEN-
CIAES NORTE-AMERICANAS
Nova York, S — (A. A.) — Nos

jornaes matutinos ap-pareceu hoje uma
nota do Comitê Nacional dò Partidlo
Democrata, assignada pelo sr. Maccor-
nicl;, dizendo que o seu candidato, que
é o actual presidente Wilson, estava
reeleito.

Ao que parece, o resultado aprlrada
até meia noite, variou -muito cam os ul-
limos dados chegados de outros pontos
do paiz, dando maior votação ao candi-
dato democrata.

iNão ha ainda certeza absoluta sobre
o final do pleito.

Nova York, 8 — OA. H.) — Apeza*
dos resultados eleitoraes annunciados,
a decisão do pleito é ainda officialmen-
te duvidosa. 'Começa miesmo a dese.
.íhar-sc uma corrente indicando a ree-
leição do sr. Wilson. Ao que parece,
110 total verificado de madrugada, não
foram computados os resultados da vo-
tação de uns doze Estados, resultados

3ue 
estão chegando intuito lentamente e

os quaes dopende a victoria. A inccr<
teza tornou-se miaior em face do des.
apparecimento súbito das maiorias coin
que o sr. Hughes contava no léste, ao
serem conhecidos -oa resultados do
oéste,

Ue manhã, o sr. .Maceornicl., presi-
dente do Comitê Nacional Democrata,
declarou que o ipresidcnte Wilson cs-
tava ircelcito.

¦ t — • m"Salão" dos humoristas
Os humoristas concorrentes ao "'Sa'J

lon", que será brevemente inaugurado,
realizaram hontem no_ Casino Phenix a
sua segunda "matinée-', que esteve con-
corridissima,

Por nosso inter-medio, a commissão
organizadora agradece penhorada a to-
das as pessoas que tomaram parte na
festa e aos empresários do Casino-Tlie-
aim-Phcnix.1—a » mt ¦» ¦¦

ALMOXARIFES SEM FIANÇA
O ministro da Fazenda pediu ao do

Interior providenc:as para que os ai-
inoxarifes do Lazareto da ilha Cirande
e do Hospital Paula Cândido. João Fe-
lix de Castro c Edgard de Magalhães,
Bandeira .prestem as .respectivas fiati-
ças visto não o 'haverem feito at»
agora.

s

Sô NA CASA PORTUGÜESB JOE' j. Rua Acsçmliléaj 40 — é que sc en-!
contra manteiga fresca mineira supe- I
ricr; Hio, 3$?oo. i

—aaaK^-zr^^s-^B-"1 1

Grêmio Rlo-Grantoe ío
tio Norte

A

Paraná-Santã CailiarM
.-«í-.-.-^o-í»**——^— 

^0 dr. .Raul Guedes; presidente do
Orç-mio Nacional Beneficente Floriano
reixolu. recebeu rio governador do•Estado de Santa Catharina o seguinte
tclegrãmnin:"Agradecido 

generosas manifestações
ivos diplo-1 sytnpatliias, venho apresentar despedi-
s . Escolas das, offereccndo meiis prestimos 110

Pirassimuiga cjEstado rara onrle sicro, Cordiacs saú-
d_-;.es. — Fclippe Schmidt."

A ISSIBliOrAO E3I S. l'Al'L'>

O sr. Alllno vao entregar diploníhj
S. Pàillo, 8. (A. A) —/> •!.'. AltinO

Arantes, president-e dn l':--I-
gará pcãscsilnieiiíe os respe
mas -r.os professorandos t
Normacs de S. Carlos, ri:
Cri*a Branca.

Communicam-nos :
"Chegando ao conhecimento de?te

Grêmio a triste noticia do fallccimen-
to em Ccará-Mirim, Rio Grande do
Norte, do major Alfredo Varella, 1"
esciípturario da 'Prefeitura Municipal.,
c um dos tiirectores do Grêmio a sua dr
rectoria immediatair.eiitc telegraphott á
familia do saudoso extinelo, apresen-
itando-lhe pezames c resolveu: tomar ^
luto por oito dias; mandar depositar com

hx _.rtl_r/. n liitmiln í* ffi/rt* ro- { recl-inií ;,
linhas,

d.ictor, muito agradecido ficar
Cm constante leitor.'"

Light e as passagens de 100
réis para o Rio Comprido

.Escrevem-nos-:
"Affecluosos cum-primenlos. — 'Re-

corro ao vosso jornal, sr. redactor, para
uma reclamação contra a Light:

Parece-me que, por um contrato fir-
nrado. recentemente, entre a Light e -a
Prefeitura, fieou obrigada a companhia
a' cobrar cem réis por passagem nos
bondes que percorrem as rri.s Cotegi-
¦pe. Bispo, até o largo do Hio Cornpri-
do. No entanto, o que está se dando
é justamente <> contrario. Ha vlin?. to-
tnei, na cidade, o bonde de 3,46, pri-
giiei crio réis. Anlc-hoiitcni tomei o
bonde <ins .{.46. peguei 200 réis. li, hon-
tem, tomei o bonde das 5,46, lá estava
a tabeliã marcando eoo réis, o que .pa-
güei, como nos outros dias." A' vjáta
tlisto. está me parecendo que :¦¦¦ • corn-
panhia procura burlar o contrato feito

a Prefeitura, dc quem será bom

CARMES VEBBE
MATADOUI.Í» DIO SANTA CMVh

— Forani abatidos para o consumo des-
ta capital: 521 rezes, (>.\ porco-, 18
carneiros o 38 vitcllas, sendo: de Du-
risch & C,, i'5.'rezes; de Cândido E, de
Mello, 51 rezes, 3 porcos e carneiros;
de Anthur Mendes & C, 67 rezes e .1
carneiros; de Lima Sr Filhos, 36 rezes,
S porcos e 1 vitellii; dc Francisco Viei-
ra Goulart. 57 rezes, 24 -porcas e 19
vitcllas; de joão-Pimi-nta- dc .Abreu,
73 rezes; de Oliveira Irmão & C. 10.1
rezes c 15 porcos: da 'Cooperativa dos
Retalhistas, 12 rezes; de Portitilio.S C,
20 rezes; de Augusto Maria da Mottti,
30 rezes e iC carneiros; -de Basilio Ta-
vares, 0 rezes e 15 vilellas; tle Fer-
nandes í: Marcondésj 11 porcos; de
F. í. de Oliv.ir,. ii C, 32 /ezes: 'lc
Edgard «le Azevedo, 35 rezes; de Ale-
xandre Vigòrito Sobrinho, 3 porco.-, e
de Sobreira Sr C, 33 rezes.

Foram rejeita.k-.. 5 rezes..c i'-l, -|S,
dois porcos c quatro

R.N"rRl'_L'OSi;0 ni

Kezcs .
i'crco<.

i Carnr-ir"
IVh.-ilrr:.

3Ç.VT. non.o DA

'.' DIÓQO —-
:'s preços:
$700 a ?7fío

— a 1Í200
:i 2Ãona

>')Oo .1 i-foon
PEXHA —
_b^liJ..= hon-

uma coroa sobre o túmulo c fazer rc- reclama..
zar na próxima segunda-feira uma mis- ¦ Com a publicação '¦*"'•?,
sa na egreja
Paula. "

de S5o Francisco dt;

tem
C iS. FRIGORÍFICAS — Para

5 armazéns frigoríficos do Cães' do
Porto foram abatidas cm Santa Cruz,
por Oliveira & -C, para ser exportadas,
4S1 reí-e;, sendo uma rejeitada e duas
destinadas ao consumo desta c»pii»l.
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O ROUBO DOS 140 CONTOS

A policia, numa diligencia
feliz, prende"Moleque Marinho"

CAMISARIA GOMES
'%^^^<^»l'

Foi tiitnia hiadrugada 3e domingo, já
lá se vão seguramente .tres mezes,-que
o capitalista Fortes, ao sair de sua rc-
sidencin, á rua' Padre Migitelino, . se
iviu despojado dc um' pacote que con-
itinh.1 approximadamente 140 contos.
•Um ladrão, qtte de ba muito esprei-
tava o conhecido marchante, aguardou
o momento de agir, preciso, quando o
sr. l?orles se encaminhava para a"gare", da Central, onde o aguarda-
fiam boiadeiros mineiros, a quem era

'Antenor 'Marinho ov \ "Molegtúi
Marinho"

ttestinada aquella quantia. Este anda-'
cioso assalto prcoecupou sobremaneira
si policia, deixando-a tonta, primeiro
Iorque o sr. Fortes não descrevia bem
p typo do latirão que a fraca luz da
madrugada protegera, c segundo porque
tlla própria suspeitou da veracidade
»lc semelhante roubo. Mas os precedeu-
tes do capitalisla deixaram -claro quc
elle não mentia c as_ diligencias poli-
ciacs foram-sc encaminhando dc modo
si deixar tonto o arguto sr. Bandeira
•lc -Mello, como o próprio delegado
üylvcslrc Machado, convencidos da
realidade do facto, recaindo então as
primeiras suspeitas sobre Thomaz Mti-
jinho dos Santos, mais conhecido pclo
vulgo dc " Moleque Marinho".

'Este indivíduo -chegou mesmo a ser
Jircso duas vezes c receoso j;i da po-
licia muniu-se dc iim habeas-corpus
preventivo que lhe facilitou o ilcsappa-
lecimonto imriiédiatò. Foi quando as
fliligcncias policiacs, as buscas cffc-
ctutidas c o testemunho de pessoas in-
suspeitas vieram comprovar quc fura
"'Marinho", dc facto, o autor do audu-
cioso assalto. O inquérito policial cor-
reti os seus tramites legacs, os autos
flõrani rcmcttidos ao juizo c a policia,
ccòbin toma, procurou, debalJe, " Mole-
«pie Marinho", por toda parte.

Ós schcríocks encarregados dc sua
ílèscobcrtá eònvcnccràm-sc dc quc Ma-
íiiiho, <iuc distribuirá dinheiro ú farta
com advogados, que bãnqttetchva ami-
K'is na Saude c que presenteara a
amante cnm tres .contos, que foram
sipprclicndidps tiuiua casa forte, alu-
pada, havia desapparccido do Kio dc
Janeiro. Isso não lhe seria difíicil
porque, mesmo com o dinheiro já gas-
to, sempre lhe sobrara alguma cois.t
para a fuga. -D sr. -Forlcs acompanhou
«lt: perto todas as diligencias da poli-
cia. O capitalista não se preoceupava
com o dinheiro, mas queria que sc fi-
zesse luz sobre o caso, para quc a sua
tionorabilidade não ficasse manchada.
•]!, assim, diariamente., ia ellc ao Corpo
«le Segurança, .prestando, por sua vez,
sis informações que tinha, provenientes
«le cartas aiioiiyinas que, dc quando cm
«Itiando, lhe chegavam ás mãos. Por
«ua vez o chefe da segurança publica
não descansava c por toda parto por
unde passara Marinho, lá sc dirigiam
..* seus agentes, que tinham a couíir-
inação da estadia do ladrão neste ou
naquclle ponto, mas nue partira coisa
iíe horas antes. O tempo passou e o
siv :,!.n da rua Padre Miguclino já ia
caiiulo 110 rúl dos fados consumados.

Illonlcm, afinal, íoi ellc preso.
Pouco antes das 5 horas ila tarde,

quando funecionarios da policia sc rc-
tiravam, findos os trabalhos,; um taxi
parou defronte ao portão principal do
palácio da Relação. Delle saltaram
?rcs agentes e mil preto de estatura
regular, magro, dc cara raspada e tra-
jando calça c blusa de ziiarte, uniforme
de tàifcirp;

Um dos agentes fez signa! para >a
Facada do gabinete do clieíc, onde, num
grupo, palestrava o major Bandeira,
«.tu- saiu apressado, lí quando o «reto
tntbiti a nova ecoou logo por todos 09
corredores da policia: Moleque Mari-
illin estava preso 1 O chefe recebeu com
satisfação tal noticia. O inspector do
Corpo esfregava as mãos dc contente e
11:1 pliysioiiòmi.l dos agentes quc effe-
«titaiaiii a prisão via-se estampada tinia
itlrgria que elles não podiam oceultar.
Dc toda .parte choviam os parabéns."Moleque Marinho" subiu para o
Corpo de Segurança. Fomos vel-o.
Está bem -disposto. >jiii sorriso dc sar-
rasmo a adejar-lhc pela flor dos la-
lííOSi ,

F.ntão, ainda tem mu to dmhci-
jo? — perguntámos.

'Que dinheiro? Xão tenho nenhum..
Modéstia...

Bem sei que me aceusam dc um
Rrande roubo, ma.s hão dc convir oue
«¦om lauto dinheiro eu não seria tolo de
licar aqui.

Não saiu do Rio, então?
Absolutamente. Andei por toda

parte onde a policiai me procurou. Fm
no Mercado, disfarçado'cm verdureiro,
freqüentei botequins da Saude,- embar-
qiiei na Central ás barbas dos tiras e
passei'mesmo bem perto daqui. ¦'.;'

•— Mas sabia que cedo ou tarde seria
preso — interveiu o inspector Bandeira
de Mello.

Quc nada. Só sc a policia de ago«
ra c intelligente, porque, com {ranque-
za, eu sou muito, conhecido •—• respon-
deu sorrindo maliciosamente.

O major Bandeira de Mello íez-lhe
sentir que a policiai conhecia todos os
seus passos,' que interceptara a sua'cor»
respondcnçia, entre cila uma carta por
clle dirigida -a. Iracema Ramos, ao que
Marinho áccrcscentou: - ¦

De íacto ctt escrevi varias carlas
á Iracema. Certamente o senhor inter-
ccptoii as que dirigi daqui, porque ou-
trás cila recebeu.

Como?
•—.Mandava, por amigos,-dcposital-as

ou cin Pernambuco ou cm Montevidéo.
Comprchcnde. Era tnn meio de burlar
os seus agentes.

0.2" delegado chega o interroga-o."Moleque Marinho" declara que abso-
lutamente não roubara a ninguenn que
conhecia apenas o capitalista Fortes
pela leitura dos jornaes e que se lembra
dc, quando preso pela primeira vez, tet
sido apresentado a ttm senhor quc o
não reconheceu.

Você está faltando com a vertia-
de, Onde arranjou então dinheiro para
passar lodo este tempo?

Pensa o doutor que 300 ou 400$ é
dinheiro para mim? Eu confesso que
não sou honesto, que roubo, trabalho
coin arte, mas neste caso estou inno-
cente. Demais devo lhe dizer que, per-
seguido pela policia, eu vendi uni auto-
movei quc .possuía.

lv como obteve esse automóvel?
Com 2.200 pesetas quc ganhei em

Santos com o meu trabalho.
Que espécie dc trabalho?"Moleque Marinho" sorriu.
Vamos, responda...
Unia carteira que bati..."Moleque Marinho" não acredita na

sagacidade dos nossos agentes de poli-
cia. Ao próprio inspector elle declarou
que se não fosse :t denuncia de um
sargento de policia nunca seria preso.

F.u fui traido, mr.s essa traição
sairá cara a quem me denunciou ú po-
licia.

O audacioso ladrão declarou quc tem
certeza absoluta dr.. sua absolvição c
diz ser tuna ballela o que dizem .por
ahi solire dinheiros quc gastou com o
seu advogado.

Dispcndi com -clle apenas 30o$oo'o.
Na primeira, .prisão dei-lho 200$ e de-
pois mais 100$ -para o habeas-corpus
preventivo.

Approxiina-sc, nesse momento, o pho
tograplioi

Marinho indaga t
I-V para escracha: (par.i ser pu

blicadó).
Respondem-lhe que sim.

Ah! isso não; para a ;'»iíit (ficha)
vá. -Não vou p'ra isso.

Còiivencem-11'0 e ellc accédc, 'lendo o
cuidado antes dc perguntar pclo seu
embrulho. . .

j Para a to orpição a ilr orai das jI as autóías so' ata ás I
18 Horas fmciaaaaia ali ás l laias Ia noile |

ALGUNS PREÇOS
marcados de um pequeno numero de ar-

tlgos dos nossos departamentos da
grande venda de PROPAGANDA durante o

í mez de novembro e de dezembro

í Ei, a li de seas Interesses ifla Jeie comp
as

e in oi

íl boras Iccioaaaío alá ás 1 boras áa aoile

FRONHAS
De superior cretone pelos

preços já reduzidos de
TAMANHOS

35X45 60X5O 60 X «O 70 X 70
íjjHÕO lJÜÍO ifiÕO SjjoÕO

COM BAINHA PONTO AJOUR
Cretone Schirting

GOX<;r> 70X70
89900 39100

Çom bainha latfa ajour e
bordado em alto relevo
5o2E5o 7oX_7o
3$9no 4$9oo' 

Linho bainha laçada o ajonr

TamanhosS

Lençóes cretone
para Cama

SOLTEIRO CASAL
2$9oo 4$5oo

ID13M

O O XSO
4$0uO

70X70
58800

Coin bainha ponto ajour
SOLTEIRO CASAL

3$9oo 6$8oo
ROUPA DE MEZA

IO»U»S IE MÍMIIO MÍI30 HMUIl
Ojíude Reclamo Tamanhos

MORINS
£i conhec

Presidente
c algodões

a. conliecicl» marca

F*eça .
Fnli» ooia lo jarcflasgran-ivua de reolame-Peça..

com 10 jardas sem propa-ra do valor 7$5oo — PenaPopular

i43oxa,oo
49300

1,30X2,1|S
5$500

GUARDASAPOS mesmo
6o X 6o ii* Dúzia. .
oiX. 50 112 Dúzia, .

a,:.0X3,0O

PANNO
. . 3^900

- 8S400

5$900
43900
5$80Q

em Pe^a grande pura uso lA^QAA
das familias— Peça IUq>OUo

Percalo Français Una cam-
braia próprio para Liiigèrlc 10^900

FINÍSSIMO CALECOT4 ÍQ&QAA
INGLEZ W»™"

Toalbas para meza
Todas de ponto ajour adamas

cado branco

Tflmaiilio^l,50x-0150,x3°0150X3°
Preços inferiores ao custo

ATOALHADOS
BRANCOS

Adnmnscatlo largura 1,30 ra-
lor du 39 metro ..... 19T9o

Ailamnscailo largura, 1,60 do
A valor do :í95oo, metro . . . 2$?90
Adiimascado encorpado, largu-

ra de metro 1.70 de 49, l>or. a$5<Ki

Adamascado Francez 
"^

Largura l[Go do valor deSíooo
metro. . . . , 493o«

Idem, idem ponto a jour mes-
ma largura do valor do 8$, mmetro • «>99oo

EM CORES
Nacional xadrez com l^O lar- -^

gura metro Ijo9o
Adamascado padvonagem linda

n largura 1,50, metro. . . 393oo
Adamascado, typo INGLEZ, su-

perioi', largura de 1,5o do va- . i
lor do 595uo, metro . . 39Soo»

=. PEGAM CATÁLOGOS -=—
34, TRAVESSA PE S. F3RA3STOISCO;, 36

 ¦ 
~

Todas as Noivas chies c elegan-
tes, compram

ícus enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Uruguayana n. 8j — Riu —
Pegam catálogos.

m». ^< —

Depois de ínhúnicraá cllligenci.is para
a sua 'Jc5cober!a, conseguiu o major
Bandeira de Mello saber qne '¦ Moleque
Marinho" alugara uma cnsa no fim <la
rua Dr. I.cal n. 116. no líiigenlio <lc
Dentro. O inspector do Corpo de; Sc-
guraiiça encarregou 03 seus auxiliares
capitão Uaül c lliltlcbraudo e agentes
152, '57, i/"3 c ,s7 dc cercarem a casa
c levarem a effeito a prisão. Os .poli-
ciaes cumpriram á risca as ordens rc-
ccbid.Ts c viram os seus esforços co-
roados de feliz exito. "-Moleque Ma-
•1Í11I10" foi preso <i";!llí,° Klonmia., _a
soiiino solto, depois dc uma refeição
regada a bom vinho.

Quando viu deante de si os agentes,
esfregou 03 olhos, arregalou-os bem de-
¦pois,'como a pensar se sonhava ou sc
de faclo era a policia que eslava, nó
seu quarlo. A voz do agente Hildcbrait-
do fel-o chegar á realidade:

— Depressa, íóra da cama,,,
lírgtíc-se dc íi.it salto.
-- Sebo! — exclamou —;1 bem vejo

que fui traido.
Algemado convenientemente, Or, poli-

ciaes procederam .1 tuna rigorosa busca
110 quarto. Num canto encontraram um
embrulho, unia garrafa de vinho verde
c V.11 quarlo de cabrito assado, -.nos

bolsos do casaco, depcnduntJo junto á
porta, a quantia de 35?, um relógio de
melai amarello, com a respecava cor-
rente, e um recibo de deposito, no va-
lor de 2-H?, do aluguel da. casa.

"Moleque ¦Marinho" contou então quc
se mudara, havia poucos dias. para
aquella casa, vindo da ru;'.' Daniel Lar-
neiro ri. 201, pagando o deposito com
restos do 

"dinheiro 
do automóvel que

vendera a um' tal Joaquim Messias;
Foi encontrada .lambem a copia

iim despacho telegraphico por cli
rigido á sua .progeuitord c
nestes termos: . ."Uoberla .Maria da Conceição — ,K"a
Diogo 'Maya n. fio — Belém, Para.—
Tranquüizc-se. Estou com saude e fe-
licidade. Vou viajar. Abençoe-niç. —
Thomaz.

Esta cópia trazia o endereço para a
resposta:"Thomaz Aqutno
Anna Quintão 11.
Marinho declarou usar para
.policia. ... ,"•Moleque Marinho" e um ladrão lia-
Ml c intelligente. Eala com desembaraço
e conhece de cór quasi todos os ani-
gos do Código.

dlontcm, a noite, o inspeclor do Coi-
no de Segurança fel-o apresentar ao
delegado Sylvesfre iMachado.

Linha de Tiro de ex-alamnôs do
Gollegio Paula Freitas

¦rara installaçao definitiva dessa li-
nha de tiro, a comniissão organizadora,
de accordo com o dr. Alfredo de Paula
Incitas, director do estabelecimento,
convida todos os ex-alumiios para uma
reunião, que se realizará no edifício do
Collegio, ;'i rua IladdoeU Lobo n. 34.Í,
na sexta-feira, 10 do corrente, ás 8 ho-
ras da noite.

O actual instruçtor do Collegio, lc-
nente Quintiliano dc Castro Silva, gen-
lilmcntc, offercccn-se para dar desde
já a instrucção militar aos que se apre-
scníalrem.

TOSSE ?"üse
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog. Pacheco — Andradas, 45.

Moveis a prestações
Comprei c comprarei na

CASA MARTINS
RUA DA CARIOCA

COM A POMCIA

O quo reclama a progenitor.t do
uma victima «li.- automóveis

Fomos procurados hontem nor d.'"An-
gelica do Valle Dutra c Mello, progeni-
tora do menor Antônio Dutra Mello,
residente á rua Buenos Aires ri. 296,
atropelado ante-hontem na rua Buenos
Aires pelo automóvel 11, 2.080, diri-
gido pclo motorista Antônio Erexa Ra-
mos, cuja priáão foi elfcctuada por um
marinheiro.

A referida senhora protesta contra; a
nota fornecida á imprensa pela policia,
de ter sido o motorista culpado posto
em liberdade a pedido de seu íilho, e
pede providencias á autoridade compe-
teme. rv

Exame complcio,
;5; de sangue. 30S

DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade do Medicina — Uruguayana, 35.

URINAS

de
di-

concebido

das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bronchite, asthma, coque-
luche — curam-se com o

BR0M1L

ESTRADA DE AUTOMÓVEIS
RIO-PETROPOLIS

Kscrevem-nos:"Prezado sr. redactor do Correio da
Manhã — Respeitosas saudações.

Convencido dc que o Correio if.» Ma-
nhã está sempre sinceramente empe-
nhado pelo bem-estar e real progresso
do paiz, venho pedir ,1 v. cx., chi nome
do grande numero dc lavradores desta
zona, como também "pro bene publico''
cm geral, se digne impedir, com a suã
autorizada palavra, que se coiisunimo
uma desastrada idéa. contraria, aos con-
tratos já estipulados. Falo da nossa
estrada de automóveis Rio-l'ctropolis.

1'eio contraio .-Tssignado na secreta-
ria g^ral do Estado do Kio, no dia 4
(le julho dc 1016, a estrada' deve af.in-
gir o planalto de Petropolis pela serra
da Quitaiidinha. Esse traçado, intuiu-
rainenie estudado, ha annos, é o mais
pratico, o melhor, o unico viável.

Ila, como sempre, alguém que, que-
rendo obedecer á nefasta "lei do mc-
nor esforço", pretenda aproveitar,; para
essa nova. «strada de automóveis, a
antiga estrada União c Industria, aio
trecho convprclicivlido entre Raiz da
Serra e Alto da Serra de Pciropoüs.

Dest'arle — com grave desprezo pela
lavoura e .populações ruraes Ja Serra
de Quiiaudinha para baixo — ficarwi
collocada estrada sobre «Irada. P.ois
ahi passa a I.eopoldina, da. qual a União
e Industria corta diversas vezes o leito,
indo em zig-zag, dando voltas em an-
gulos bastante agudos, o que, de certo,
não (•¦ vantajoso, podendo causar desas-

;trcs de toda espécie. ,
Bem outras, porem, são as condições

da. estrada pclo contrato de 4 deKjttr
lho! Além dc dar cscòo aos produetos
•da lavoura e fácil conducção ás popti-
lações desta zona, tão necessitadas do
estradas — vae aqui cm lmlia recta I
sem empecilhos, deixando ao viajan-
te _ sem nervosismo, nem sustos —
apreciar as lindíssimas paizr.gens que.
•em toda a parte, ahi so apresentam;
ao mesmo tempo também é o caminho
•mais curlo — o que menos tempo
gasta I

i Vale, pois, bem a pena quebrar tuna
lança pari essa importante questão; e.
visto tratar-se dc uma obra •permanente,
é preciso quc esta seja boa obra\ _

Dignc-se v. cx. receber os respeito-
sos cumprimentos de quem tem ¦» honra
de assignar-se — Miguel Hocrliann

AS MANOBRAS MILITARES

Os exercícios terminaram liontem com
um assalto a Villa Militar

OS ÁRBITROS DECIDIRÃO HOJE QUAL DOS
PARTIDOS FOI O VENCEDOR

Tres prisioneiros tio 55° de "caçadores.

•Machado, rua D.
;, Encantado", que

burlar a

Comprei o
comprarei

Moveis n prcstocCíes t*im9na CASA MAIVHNS O/
HUA DA CAIUOCA

CIMENTO

PELA INDUSTRIA DO
ÁLCOOL

O SENADOR DANTAS
BARRETO PLEI-

TEIA A ISENÇÃO DO
ÁLCOOL DE MAIS

DE 30 GRATOS
• CARTIER

A navegação portugueza para o
Brasil

Lisboa, R (A. II.) — O conselho dc
ministrou, reunido sob a presidência do
chefe do Estado, approvou as bases so-
lire que será estabelecida a carreira dc
navegação para o Ilrasil.

A Câmara Porlugucza de Commercio
«- Industria desta capital recebeu hon-
tem telegramma do chefe do ministe-
rio portugúez, quc esleve reunido até
it madrugada, para estudar o problema
tia navegação portugueza para o Urasil.

'•Presidente Câmara Portugueza Com-
ínercio — Kio — Foram hoje approva-
tuls conselho ministros, sub presidência
chefe do Eslado, bases contrato nave-
ftação entre Portugal e Urasil. Cumpri-
mentos. — Almeida, presidente do mi-
Jlisterio."

Sobre o tnesmo assumpto recebeu a
Orando Comniissão Portugueza Pró-
tPatria o seguinte telegramma:

"Visconde de Moraes — Commissão
J.'ró-Patria — Kio — Conselho minis-
tros sob presidência chefe do Estado
«pprovott hoje bases contrato navega-
«;ão entre Portugal c Brasil — Saúda-
«;ões calorosas. — Almeida, presidente
«lo ministério."

 irm-mm-m-m.

Glblw. i n •
c 1 c z. —

Teleplione 83-1. Gcnfrnji.r" Rua
Snnta IjUZíu SOI!

_ PAülO PAJSOS & O. —

VIAJANTES POLÍTICOS
A bordo do naquele nacional "Mara-

nhão", que seguiu hontem, rumo ao
norte, ao meio dia, viajaram varias .per-
soualidadcs políticas de destaque., Alçm
do dr. Alcântara llacellar. governador
eleito do Amazonas, ciue nao teve tem.
no. segundo nos affirmou i hora da
partida, para sc despedir pessoalmente
das pessoas de suas relações c cujo em-
l.-.rque foi notavelmente concorrido,
tendo comparecido, além dos represen..
lantes do governo, drs. Antônio Carlos,
senadores, deputados, cte., a represen-
tação federal daquelle Estado, outros
politicos de nota embarcaram para o
norte do paiz. Assim, o. deputado pa-
raense Castello Branco viajou no Ala.
ranhão" para Eclém; os deputados ala-

goanos Alfredo dc Maya, Euscbio de
Andrade e Natalicio Camboun toma-
ram 

'passagem 
para Maceió; e para

íüiiiA nartiu b-coronel l-rcdonco Cososia,Bahia partiu 6' .
membro proeminente da commissão .e.\c-
cutiva do partido situacionista bacano,
senador estadual c prestigioso chcle
político do referido Estado.

\o embarque desses políticos compS-
receram algumas dezenas de amigos

pessoaes, correligionários e íigttvas rc-

presentativas do nosso governo.

ram acqtiisiçâo de apparelhos aperfei-
çoadissimos destinados ao seu fabrico
com a canna do assucar. A producção
desse combustível tornou-se tão abun-
dante e consequentemente tanto clle se
barateou, que tem chegado ás vezes a
quasi completa desvalorização.

Se o taxarem conforme o projecto da
Câmara, os fabricantes dcixa',rão_ _ de
produzil-o para não terem* prejuízo.
Assim onde o álcool é empregado na
illuminação particular ou publica, a^ il-
luminação passaria a ser feita a kerôze-
ne .e com um augmento de despesa a
que não poderão attender os quc não
dispõem de muilos recursos.

Taxar, portanto, o produeto neslas
condições é matar a industria e augmen-
tar o valor da mercadoria que vae sub-
stituir a gravada, o que não é lógico,
nem econômico.

Sc o álcool é lambem vendido para
ser desdobrado e produzir bebidas, es-
tas têm o imposto de consumo que pode
ser aiigmentado e desl'arle o fisco nc-
nhum prejuízo sof fre com a isenção
por que mc tinto.

Além de tudo, o álcool é muito em"
pregado para perfumadas que pagam
abundantes impostos o também para
loções, etc, etc.

Confio que o Senado não lavrará a
sentença de morte da industria do a!-
cool.

E aqui terminou a palestra do illtts-
tre senador pernambucano.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

SJOSE'72
M, GOMES DE ANDRADE
——m^mmsfsmmmi

AS RETRETAS PARA HOJE
•Xo pavilhão de regatas, á praia dc

Botafogo, tocará a banda de musica do
Corpo \lc Bombeiros, sob a regência de
Albcrtino Pimcntcl.— » mm » —
tVJAV a tinta Sardinha, actualmente
\Jltt\VJ a melhor Uo nosso mercado.

Uma bandeira histórica
Recebemos do dr. José Mariano Ei-

%?.mr^ «Sor. - Queira., cr (,•.;,:„
a nimia bondade de . tornar pub ico

oMia bandeira do extineto ;" batalhão
¦ mi- deixei 'in mãos do esmo. sr. ml-

Sro da Guerra, .pertencia 
f..™*^e'do cbllcccionador dc coisas an.igas, o

s,- ]o=é l.ibanio dos Saníos, que gen-
lilmcntc a retirou, a pedido meu dc

um leilão publico, para que lhe fosse
dado o conveniente destino,
muilo obrigado."

Terminaram as grandes manobras do
Exercito, que se 'estavam realizando
desde o dia 23 do mez passado, sob a
direeção Ido general Gabino Hczouro,
chefe da 5" região militar, e cóinmãn-
dante geral das forças cm exercícios,
para desenvolvimento do .tlicina traçado
pelo KsiadojMa:or.

Infelizmente o máo tempo não per-
initliu que o brilhante _ exercicio de
acção conjunta desenvolvido liontcm na
vasla zona- comprcliendidá entre ás es-
iradas de Bangu' c Santa Cruz, pelo
iado sul; as linhas das serras de Ca-
rapicu'-Gericinó, linha de bondes Gc-
ricinó-Olaria, e desle ponto a Dcodoro,

Ternos sob medida pelos ul-
tintos figurinos de cascmira
de còr, azul ou preto. Teci-
cidos Inglezes Old-1-.ngland.
22 — UKUGUAYAKA—..«

T)x importante fabrica de calçados
Almendra, presentemente installada cm
:iniplo o confortável predio a- rua cio
Lavradio ir. no, onde fizemos uma vj-
fila, tivemos a melhor impressão, -pois
sãò completos, novos c aperlciçoadissi-
ohos rs seus machinismos, que se acham
liem dispostos e funccionando admira-
Velmeiue.

Vimos também o bello niostruario
«dos calçados, em bonitas formas, admi-
irr.-.cis modelos e irrepréliensiveis, aca-
¦bodos; elevando-se assim, ao máximo
Ida perfeição e eieganeia.

E'. poi», un primor o calçado Al-
•jriirfra.

OLEO para LAMPARINA

AROMATOL
analUltima novidade aw

Jlais brilho, mats duração, a:at=
ra'01 . 1 „..,Encontra-se a vcmta e..i

• niazcns.
Depositários gerac

Maia & C.

s ba-

todos os ar-

Cosia Pereira,

EM EXPOSIÇÃO

65, RUA DO RO^RIO

VIDA 
"ACADÊMICA

ÈACÜMÍADtt IJVRB
 Será chamado lioje, as

«1 escripto da 3* cadeira
reito romano) o alunino
Vieira, de accordo

Di? nn:
s lioras,

Consílho Superior do linsino.

ITO
á pro-n (.li-

Í'ntiv'isc3 Xavier
a resolução co

O. senador, 'general Dantas Bar
reto

IA Cantara dos Deputados, na vota-
ção do projecto do Orçamento, «jeitou
a emenda apresentada pela bancada
pernambucana, relativa ú isenção ,<te
impostos do álcool de mais, dc 30 gaos
Castier, npplicado a fins industriaes.

Attendendo aos mais caros interesses
do seu Estado, que é o principal pro-
duetor do álcool, o senador Dantas
Barreto achou de seu dever pleitear
aquella isenção 110 Senado, onde sc dis-
cute a esta hora o Orçamento.

Assim, s. cx. repetiu a emenda ua
bancada pernambucana, submettendo-a a
commissão de Eiiianças 'da Câmara alta.

Hontem, s. cx. conversou com _um
dos nossos collegas sobre os prejuízos
econômicos que resultariam do imposto
votado pela Câmara dos Deputados.

— O álcool dc mais de 30 grãos Cas-
ticr tem hoje uma applicação notável
na industria nacional. ,

¦Em muitos casos, substituo perfeita-
mente a gazolina, tendo sobre ella vau-
tàgens assignaladas, como nos automo-
veis, embarcações de pequeno calado,
etc. Xas fabricas de tecidos, doces, -etc.,
no Norte, é o álcool neste momento
empregado sem sc pensar cm outro com-
bustivel;

Antigamente o álcool quc sc consu-
mia no Brasil vinha do estrangeiro,
onde era fabricado com a beterraba, e
o milho, mas nunc.ii attingiu as proprie-
dades que c'.le hoje tem, fabricado cm

, Pernambuco, principalmente.t Para esse
i fim. os usin:ives daquelle Estado íi

íía Casa Lc Mobilicr.á rua Chile, 31;
o que ha de bello eni moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
mento.

Ilip ! lUp ! llimali!
HAXSK \TICA !

1 »m
para senhoras, só na
Casa David Ferro, úBOLSAS

ma Sete dc Setembro n. 124.

Licenças na Prefeitura
Pelo prefeito foram concedidas liou-

tem as seguintes licenças, para trata-
mento de saude: De noventa dias, em
prorogação, ao comniissario vacci nador
do Instituto Vaccinico 'Municipal, dr.
Alberto de S. Thiago; dc quarenta, cm
prorogação, á professora cathedratica
Anna í.eticia da 'Frota Pessoa I.ouren-
ço Gomes, c de trinta, á professora ad-
junta Regina Nunes da Cosia.

Crcia-mc,

As 

mais lindas salas dc Jantar c os
mais elegantes Uormitorics io po-
dereis encontrar na casa Ijb.l.MJKU

MARTINS & «-'.. á rua do Ouvidor
nsr 93 e 95 e nos antigos armazéns a
rua dos Ourives ns. 39 a .13.

GASA ALVIM
Agencia dc^ Loterias
Pagamento immcdiato

Jlua dn Assembléa 95
Teleph., 5<iSj. C.

1— * 1 » ¦¦

015 ie novembro na Escola
Visitação

l\a Escola Visitação, do p' districto
escolar, rcalizar-sc-á a coniaiemoraçãi
dc 15 de novembro, ás 11 horas da
manhã, com a presença dos Juninos dc
todas as outras escolas da circuniscri-r
PSãO,;

m» • m t —1
UU PEDIDO JUSXQr

O serviço postal para Bocaina
de Aprnóca

Pedem os moradores de Bocaina de
Ayuruóca oue o serviço postal para
anuella localidade volte .1 ser feito via
Dura Mansa, nela Estrada de terro
Oeste de Minas, como já estava sendo
feito com satisfação daqv.elia freguezia.
nois indo as malas pela -Rede btil Mi-
ncira, via Livramento, chegam sempre
átràzàdas ao seu destino."O 

pedido é muito justo, e nao repre-
senta nenhum ônus para o Correio. A
nuestão é que o direclor'queira mau-
dar quc as coisas sejam feitas pelo d:-
rc'to...

DR ALBERTO DO REGO LOPES -r
Do IIc;;>:tal da Misericórdia. \M« uri-
na:ias, operações cm ceral,
DR APRIGIO DO REGO LOPES —

Do liospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, narii » "--¦:<!> = -ouvidos i

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Ocülista; proi. da Faculdade <!= Medicina.
Cousaltorio: rua Sete de Setembro n. 99.

{;\ OlQ4)

ESMOLAS
Anna do Amaral, 2$ooo; Angela Pe-

co-aro, c;ooo; entrevada da rua be
nhor de Mattosiuli03, n. 34. -jooo;
Erancisca da Conceição Barros, :$ooo;
Thereza (ceg-.iiuh.-.), ;?ooo, lutai
iO$000,,

pelo lado norte, fosse assistido por
grende parte da população, que, cm-
hora desejos;, dc gozar o bello espe-
ctactilo, não sc atreveu a sair dc casa
por causa da chuva,. Comtudo, nume-
rosas familias, principalmente de vo-
Unitários, estiveram nos mirantes da
Villa Militar, de onde acompanhavam
com iiiteresic as evoluções da tropa.

O presidente da Republica não com-
pareceu, faclo esse que íoi muito com-
menlado, ainda mais por ser s. ex. gc-
neraiissinio das nossas forças de terra
c mar.

A's ",io da manhã, em Irem especial,
partiram da gare da Central; coronel
Tãsso Fragoso, representante do pre-
sidente dá Republica; general Caetano
de Paria, ministro da Guerra; ahiú-
rente Alexandrino dc Alencar, minis-
tro dá 'Marinha; dr. Souza Dantas; nu-

interino das Relações Exterip-
dr. Paüdiá Calogeras. ministro da

tóenda; dr. José Bezerra, ministro
da Agricultura; dr. Miguel Calmou, rc-
.preseutanda a Liga da Defesa Kácio-
liai; deputados Joaquim Osorip, Pedro
Lago e João 'Penido, addidos militares
argentino e àiiiericauo c representa»-
tes da imprensa.

Chegando á Villa Militar, a comitiva
foi para o mirante do quartel do 1"
batalhão de engenheiros, de cn.lc se
descortinava perfeitamente todo o vas-
to campo de aeção; emquanto outras
pessoas oecupavam "posição" na torre
da estação da Villa, magnífico ponto
de observação, e onde de preferencia
nos collocamos. Munidos do cxcçHente
croTais topographico da região, orga-
nizr.do com os levantamentos expeditos
feitos pelos tenentes José Pompeii Ca-
-,-a'canti, 1'ertholJo Künger, Barbosa
Monteiro, Penedo Tedra, Luiz Proco-
pio de Souza Pinlo e Asccndino de
Ávila Mello, pudemos acompanhar to-
das as pliascs interessantes da acção,
desenvolvidas sobre o seguinte tlieina:

" Porcas vermelhas desembarcaram
c:n Scpeíiba na. madrugada de 7. Pa-
trtilhas de cavallaria foram assignala-
das na linha Fazenda líarigti! — Reti-.
ro — Gcricinó. Este destacamento loi
descoberto em Santíssimo. O grosso das
iropas (suppbsto), está ainda cftcctuau-
do .Bcsínibarque. ,

Tropas azues occupahi a linha ueo-
doro — Nicota —¦ Escola dc Aviação.
O grosso destas tropas (supposto) eslá
¦concentrado na Capital 'Federal.

Uma esquadra vermelha protege o
desembarque em Scpeíiba. A esquadra
azul está refugiada r.a bahia dc Otia-
nahàra.

O trafego das linhas esla inteira-
meníc interrompido.

O destacamento vermelho, n»e esla
cm bivaque em Santissi-.no, recebeu, ás
4 horas c 30 minutos da tarje, ordem
de apoderar-se da Villa Militar. Um
batalhão de infanteria c uma secção
de artiàherià montadas, quc sc achara
c:n Campo Grande receberam ordem
de partir ás 4 horas e 30 minutos c
com o iim de reforçar o destaca-
menfo. A's 6 horas patrui-iias de ca-
vallaria attingiram á Fabrica do Ean-
gú, Fazenda do Retiro—Cancella PreUi,
nas proximidades do lio Sardinha, ra-
zcr.da de Gencinó.

A's 10 horas o comaiandanlé uo tles-
tacamento azul recebeu o scgtun.le des-
pacho:

"'Depois de vos achardes sobre a li-
nha Dcodoro — Nicola — Escola dc
Aviação, scgtiircis, ás 5 horas da tar-
dc, na direeção íeste-oeslc, ao encon-
tro do adversário, A's 4 lioras da ma-
nhã (S do corrente), um batalhão dc
infanteria partirá de Cascadura, afim
dc reforçar o destacamento. General 1!.,
cointuahdanto cm chefe das forças
azues."

O COMBATE 1-'IN'.\Tj
Do nosso mirante conseguimos ai-

dançar o ponto central cm que se gene-
ralizou a luta, cujo objectivo era para
o partido vermelho, _ comniandado pelo
general Lino dc Oliveira Ramos, ala-
car a Villa Militar, defendida pelo
destacamento azul, comniandado pelo
general Tito Pedro Escobar. O pri-
meiro dispunha de tropa mais nume-
rosa, formada pelo i° e 2" regimen-
tos Uc infanteria, i° regimento dc ca-
vallaria, 5a companhia do mctralhado-
ras, i" grupo do i" regimento dc ar-
tilhcria, uma companhia dc por.tonei-
ros, um pelotão dc tclcgrapliistas, e j
ambulâncias; emquanto que o segando; j
cornava para a defesa da praça de for- !
ça menos poderosa, cqhstituida pelo
3" regimento dc infanteria, 55'' bala-
ilião ile caçadores, 56" batalhão de ca-
çadòrcs, .13'' regimento de cavallaria,
3" grupo de obuzes, in companhia de
metralhadoras', uma companhia de mc-
Iralhador.is, uma bateria do co" grupo
de artilheria dc montanha, uma com-
panhia de sapadores mineiros, um pe-
lotão de telegraphistas, c ambulâncias.

Desde ailte-homcm, á tarde, os dois
partidos começaram a sc movimentar;
o azul, do conluiando do general Tito
Escobar; o vermelho, do commanJo do
general Lino Ramos. O máo tempo
reinante na madrugada c durante toda
a manhã de honlem, fez patentear a
superioridade dos nossos soldados que
sem temer a chuva lorrencial, executa-
v.im com toda a tenacidade as marchas
dn approximação c serviços de cober-
lura, vendo-se patrulhas -de cavallaria
que colhiam longe, nas collinas dc diffi-
cil accesso, as informações sobre o ini-
migo que de parte a parte se niahifcs-
tou terrível, tal o gráo de instrucção e
educação profissional ministradas ulti-
mamente ás tropas desta guarniçãp. .

A rede dc segurança, missão . penosa
c de extraordinária importância, foi
irreprchcusivcl cm ambos os partidos.
notando-se a resistência dc toda a tropa
nessa ligeira amostra dos rigores dc
uma campanha. O thema final resumia-
se 110 desembarquei cm Scpetiba, de
uma tropa inimiga representada pclo
partido vermelho, marchando sobre a
Villa Militar c na marcha para Santis-
simo, de uma columna representada
pelo partido azul, cujo objectivo era
impedir o avanço daquella força. As
ordens de marcha e disposições para o
combate, cm ambos os partidos, foram
dadas e cumpridas de accordo com os
preceitos da guerra moderna, onde a
missão tactica de cada arma foi lacti-
ciilosamcnte delineada. Ataques de
íianco, demonstrações^ em diversos pon-
los dos sectores, obrigavam os belligc-
rantes a constantes mudanças de objc-
ctivo, mudanças essas que davam logar
á utilização dos recursos de cada arma.
A phase decisiva do combate íoi des-
enrolada uo campo de instrucção do
í» batalhão de engenharia, local onda
a variedade de configuração do terreno
offercccu cxcellentes condições para o
aproveitamento das diversas armas. As
secções de metralhadoras ora varriam
forças de cavallaria, ora (destroçavam
contingentes de infanteria que de mo-
mento a momento surgiam. A engenha-
ria do partido azul prestou rclevantis-
simos serviços; os sapadores mineiros.
minando um sector considerável da zona
de defesa, abriram escavações proíun-
das no terreno, visando abater o moral
do assaltante e dar a impressão de que
toda a zona üc approximaíão eslava

• totalmente cheia dessas defesas aeves-

sorias qt-.e arremessavam grandes blócoi
de terra em largos cones de dispersão.-

O lançamento de uma ponte de equU
págnii, feito pela companhia de ponto-
neiros concorreu para que as secções
de metralhadoras e forças de infanteria
azues, transpusessem o rio Marauguiá,-
para guardar as saidas prováveis dos
vermelhos que a cada instante ameaça-
vam diversos pontos da defesa. Entre
os differentes elementos ile cada colu-
mna belÜgcrcntò havia ligação teleplio-
nica estabelecida pelo3 respectivos pele-
toes dc telegraphistas;

A infanteria, fazendo o perfeito apro-
veitamento dos accidenles do terreno e
o conluiando dc fogo com descrimina-
ção do objectivo, alça e todos os ele-
incnlos do tiro, mostrou quc na paz sei
ensina tudo quanto a guerra exige.

A cavallaria na sua tríplice missão'
forneceu aos chefes dos partidos in-
formações seguras sobre os moviuien^
tos inimigos.

A artilheria, n.13 cristas, ora com 'ii
suas baterias de infanteria. rua com as
conti.vliatcrias, fazia o apoio da infan-i
teria — sua principal missão.

A's 10 lioras terminou o exercicio''
I com a explosão de uma ínina-lorpedo'

no rio Maranguia, causando bella im-'
pressão a altura da columna d'agua Içí
vanlada,

AS TROPAS DESFILAM
Logo depois do combate o general

cm chefe mandou tocar a reunir c as'
Iropas dc ambos os partidos desfilaram
perante ns autoridades, mostrando que
os rigores da peleja e a impiCdade d,»'.empo em nada haviam abatido o vigor,
marcial do nosso soldado, fruto da vida!
da caserna, onde officiaes c soldados

cm em harmonia, visando a pre»conviv
paraçãò militar — objectivo unico do
Exercito.

Mereceram por esla oceasião franco»
applausos 05 voluntários paulistas que
formaram intercalados com as praça*
effectivas do Exercito.

Successivamcnte passaram o; lnl.T-".
Ihõcs de infanteria, as 3 secções dc il'c-1
iralliadoras, a artilheria dc montanha
e. por fim, os diversos grupos de obu-.

O ALMOÇO
Terminado o desfilar da tropa foi'

servido lalmoço á (comitiva presiden-
ciai, na qual tomaram parte a maioria
dos officiaes áqiiartelados na Villa Mi-
litar, os addidos milhares e represen-
lantes da imprensa.

O almoço foi servido para 130 ta-
lheres, presidindo-o o general Caetano!
de Faria, ladeado dos ministros da
Agricultura, Fazenda, Marinha, Extc-
rior, addidos militares c gencraes com-
mandantes dc corpos c dos diversos
departamentos da Guerra.

O coronel Tasso Fragoso, represen-
t.v.ite do presidente da Republica,
oecupou logar entre seus collegas de
egual patente c ajudantes de ordens.

Ao ser servido o "chaifllpagnc",. o
general Faria levantou sua taça brim
dando o presidente dá Republica.

Terminado o almoço, a comitiva vol-i
tou a oecupar 03 trolys c os pequenos
bondes em demanda da estação, ondu
já se encontrava /ormado o comboio
especial que a trouxe a esla capital.

IMMIESSOES DOS ADDIDOS MI-
L1TAKES AKGEXTIXO U

AMERICANO'Ao terminarem as manobras, os capi*
tães Crespo o Johnston, respectivamen»
te addidos militares da Argentina e
America do Norte, também vieram cum-
primentar as altas autoridades do hxer-
cilo que sc encontravam uo i° batalhão,
de engenharia,

Com" cllcs o nosso represe Man le te.ve,
oceasião de trocar algumas palavras,
sendo que ambos tiveram' palavras de
ger^l applauso para os nossos 50U
dSj°SÒ 

SR. LAURO MCLT.ER .
XAS MANOBRAS íi*.

O general Lauro Mfiller, ministro d*
Estado das- Relações' Exteriores, desde.

_. _^afe--,
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& CORREIO DA MANHA — Q

0 P SE PASSOU NA RE*
UNIÃO DE HONTEM DA

LIGA DO COMMERGIO
'A Lig» do Commercio realizou 'hon-

tem, ás 3 horas da tarde, a sua sessão
ordinária, sob a presidência do eom-
íiicridador il.amal.io Ortigão, secreta-
¦riado pelo sr, Antônio Camacho Fi-
lho. . ..-•"._-

'Estiveram presentes, alem dos srs.
Pedro Queiroz, A. Ferreira, Campos
Heitor, Souza Macedo, A. Cruz e Bro-
ícardo de Carvalho, muitos outros'di-
redores.

Constou do expediente tuna carta
do sr. Pandiá Calogeras, ministro da
Fazenda, apresentando as razões flor
<|tie o governo não podia corresponder
ao appcllo feito pela Liga, sobre um
-pedido do» negociantes do Estado de
Covaz.

¦Foi lido, depois, um offieio do ai-
ifniràhle Alexandrino de Alencar, mi-
«listro da Marinha, declarando ter or-
denado que nas repartições do seu mi-
mistério seja adoptada a solução pro-
posta pela Liga sobre fornecimentos ás
(repartições publicas.

A directòria recebeu e resolveu to-
mar em consideração uma representa-
cão de elevado numero dc negociantes
de seccos e molhados, contra o au-
S.nc.to de impostos, apresentado na
[proposta orçamentaria, que deve ser
notada pelo Conselho Municipal.

A directòria resolveu depois diver-
sos assümptos de interesse social c, an-
tes de encerrar a sessão, a presidência
registrou a regularidade com que con-
tinúa a ser feito o serviço de alista-
mcnlo eleitoral.

¦ »»»¦¦
INSTITUTO DOS ADVOGADOS

!>.' lícnliza-se liojc uma sessão
ordinária

lEin sessão ordinar!a, reune-se liojc,
ias 7 i|í da- noite, o Instituto dos Advo-
gados, afim de eleger a,sua -nova admi-
mislração para o anuo de 1917.

Ê perigo*..
descuidasse da

TOSSES
BR0NCH1TES

e demais af.ecções
do peito ou dos pul-
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim.
Ê econômico tratar-se
immediatamente des-
ses inales com o mel-
hor medicamento, a

Emulsãod-Scott
(de Puro Óleo de

Figado de
Bacalháo eom

Hypophotphitot)

MAIS UMA FALLENCIA
¦Pelo' jtsiz da 2* vara -cível, dr.

Paulino Silva foi decretada a fallen-
cia de Bclmüro da Silva, estabelecido
á rua da Saude n. 339, com armazém
de bebidas c comestiveis ,0 qual confes-
sou o seu estado de insolvabilidade.

Foram nomeados syndicos Zenha Ra-
mos e> C, mnreando-sc. o dia 4 de de-
lembro para a assembléa de credores.
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Só um é o me-
llior e esse

um è o caleaclo

Rio, S c 40 Carioca —134 Rua
Larga o oulras.-Niclhcroy 451 v.
Rio Branco em frente ás barcas
— S. Paulo, Santos, Porto Ale-
gre, Bahia, etc.

domingo ultimo, que se encontrava
acampado na fazenda do Gcrictnó, com
a brigada do general Limo Ramos.

i.ogo após á sua chegada, o sr. Lati-
ro Miillcr visitou o general Gabino Be-
souro, commandante da divisão em
manobras, c os generaes Lino Ramos
c Tito Escobar. Foram, egualn.entc, vi-
sitados por s. cx. os voluntários espe-
ciaes desta capitai e os de S. Paulo c
dc Sanla Catliarina.

Estes últimos, que ainda .não haviam
jurado bandeira, fizeram-n'o em pleno
acampamento, c com a presença do
sr. Lauro, no dia 6. A cerimonia, to-
cante por sua. natureza, teve ainda
mais a realçal-a, essa nota bem tuili-
dar, de ser realizada num campo de
forças cm acção de manobras.

Os voluntários catharinenses estão
püignittcaniente dispostos, c estiveram

mo já dissemos, deante das autorida-
des, sendo por essa oceasião admirado,
e por todos elogiado, o estado da tropa,
especialmente dos voluntários, que se
mostravam muito bem dispostos, apezar
de terem passado toda a noite em -mo-
vimento, supportando o temporal.

A* passagem dos 2" e 3° regimentos
de infanteria, sob o «on.mi.ndo, respe-
clivamente, dos coronéis Eduardo So-
crates e Abilio Noronha, numerosas fa-
tnilias de voluntários saudaram com vi-
brantes e enhusiasticas palmas a solda-
d.sca cm marcha.

A CONFRATERNIZAÇÃO
'Cessado o combate, as forças confra-

lernizaram, e de todos 03 pontos sur-
Ria a soldadesca alegre, cantando O"Hymno de guerra", do capitão Ulys-
ses Sarmento; o "Hymno á bandeira"
c o "Hyinno do soldado".
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repre_.ensi.vel, certa e segura; e & pas-
sagem de cada-bandeira corria nm ire-
mito pela niuhidão, E' que todos, ti-
nham. ali, deante do. olhos, a ima-
gem da Pátria quo se arma, pela vonta-
de de seus filhos. Os civis invejavam
aquella mocidade enlameada, queimada
peta ardencia dos' sócs destes dias,, e
que já sabia mover-se assim, marcial-
mente, para segurança desta linda ter-
ra que precisamos bem guardar..,

O TRANSPORTE DA TROPA .
O dr. Samuel de Souza, sub-inspe-

ctor do movimento da Estrada de
Ferro Central do Brasil, segundo nos
declarou hontem, nas manobras, pretenj
de fazer o transporte hoje pela manhã
de toda a tropa, em 40 minutos, fazen-
do correr cinco trens especiaes.

A CRITICA DAS MANOBRAS
'Reune-se Hioje, no Estado-Maior do

Exercito, o grande conselho de arbi-
tros, para a critica dos dois partidos.

Presidirá ao grande conselho o ge-
neral Bento. Ribeiro, chefe do Estado-
Maior do Exercito, sendo os seus ou-
tros juizes os generaes Gabino Bcsou-
ro, Silva Faro e Celestino Alves Bas-
tos.

Os arfiitros dos partidos são o coro-
nel Cypriano Ferreira c o tcncntc-co-
ronel Alipio Gajna, respectivamente do
partido vermelho e do azul,

VARIAS NOTAS
Logo que o ministro da guerra chç-

gou ao quartel do 1" de engenharia
passou o seguinte radiogram.ua ao pre-
sidente da Republica:"Chegámos sem novidade. terreno
muito máo. A tropa bem disposta. Vae
continuar a acção começada hontcin
Respeitosas saudações."

Acompanhada do seu instructor
de infanteria, unia turma do 4" anno
de offieiaes aluninos do Collcgio Mili-
tar, assistiu ao combate final.

Uma grande parte das forças já
se recoMieu aos seus quartéis, devendo
a outra parte ser transportada hoje
para esta capital cm trens especiaes
da. Central.

-Causaram agradável impressão a
todos os presentes as minas construi-
das pelo 1° batalhão de engenheiros c
que explodiram após cessar p combate,
por não ter transposto o inimigo a
zona da defesa minada,

Merecem especial menção no com-
bate simulado a companhia de ponto-
neiros do 1" regimento de engenharia,
as forças de cavallaria c os batalhões
de caçadores.

Um dos episódios mais interds-
santes dos exercícios de hoje foi pra-
ticado pela cavallaria do partido ver-
melho. que, valendo-se de uma hábil
manobra, conseguiu dividir-se em dois
esquadrões, atacando o inimigo por
dois [..idos, sem que elle percebesse, O
primeiro esquadrão approximou-se tan-
to que o seu co.11n1and.1nte,. usando do
seu revolver, deu ao commandante do
9°, ali postado, o signal dc inimigo'.
Qualquer reacção seria inútil, porque,
momentos depois, o segundo esquadrão
chegara e envolvia todo o batalhão.
Essa victoria foi festejada por entre vi-
vas, nela soldadesca.

Um soldado do 5° 'batalhão, no
saltar sobre um cano, escorregou, sof-
frendo ferimentos num braço.

Uni cavalleriano, cujo cavailo dispa-
rou, ia sendo victima de grave acciden-
te, se não fosse acndido a tempo por
um voluntário, recebendo -ainda assim
alguns ferimentos.

Um outro soldado que, conjuntainen-
te com um voluntário, se deitara no
chão para fazer fogo, foi ferido no
rosto por este ultimo,

— No mirante do i° batalhão de en-
genheiros vimos, além dos ministros da
Guerra, Marinha, Exterior, Fazenda c
Agricultura e dos addidos militares
americano e argentino, os generaes Ben-
to Ribeiro, chefe do Estado-Maior; Luiz
Cardoso, chefe do Departamento da
Guerra; Ismael da Rocha, inspector de
saude; Hlia Moreira, iuspcclor de arti
lheria: Silva Faro, commandante de
brigada de cavallaria: Aleucas.ro Cui-
marãc3, director- da Escola do Estado.-
Maior, e dr. Pedro Vieira, director do
Hospital Central do Exercito; coronel
Achilles Pederneiras, director do Ar-
senal de Guerra; coronel Aguiar, chefe
do gabinete do Estado-Maior do Exer-
cito; representante do inspector de in-
fanteria; coronel Monteiro de Barros,
commandante do corpo de engenheiros;
.tenente-coronel Pinto Seidl, annjor Vi-
cente de Oliveira, coronel Francisco
Almeida, tenente Eonlainha-, ajudante
de ordens do coniniandanle do corpo
dc saude; tenente Jouatlias de Moraes
Corrêa, coronel X.iv'cr de Figueiredo,
e tenente-coronel Florindo líamos.

Todos os generaes coinntandinitès
compareceram acompanhados dos seus
ajudantes de ordens,
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Os orçamentos
no Senado

A commissão de fi-
nanças trabalha

Sob a presidência do sr. Victorino
Monteiro e com a presença dos srs.
Bueno de Paiva, Alfredo Ellis, João
Lyra, Guanabara, João Luiz Alves e
lírico Coelho, a commissão de Finan-
ças do Senado continuou hontem a
discussão sobre o orçamento para 1917,
cujo estudo, .iniciara ha dias.

Deviam ser debatidas as preliminarc:
propostas ante-hontem pelo relator da
receita, mas não estando presente, por
enfermo, o sr. Leopoldo de Bulhões, a
commissão resolveu aguardar o compa-
irecijiietito dç s, ex. para .resolver so-
bre o referido questionário,

Traíoti-sc -então, dc outros. assum
¦pios,

O .primeiro a falar foi o sr. M. dc
Almeida, c fel-o a respeito da sua
emenda, rejeitada pela commissão, rc-
la.iva á concessão dc privilegio e ou-
tros que tacs favores ao commandante
Luiz Gomes, para construir a sonhada
Estrada dc Ferro Transcontiiiental.
Depois ide salientar os benefícios eco-
nomicos que resultariam desse cniprc-
lienàiniento, o senador maranhense pe-
diit á commissão que lhe expuzesse os
motivos por que regeitou a emenda.

O sr. João Luiz relator do orçàtnch-
to da Viação, cm cujo- parecer a com-
missão se louvora unanimemente, cxpli-
cou os motivos da rejeição. Unicraquci
n emenda mandava conceder a determi-j
nada pessoa um privilegio de 90 annosj
pana a construcção de uma estrada de;
ferro. Não fora licito fugir á concor-,
reneía publica, num assitn.pto dessa na-j
•tureza. Outro era que a emenda man-j
dava dar aquelle citado cavalheiro o
privilegio para a co.i-irucçfio da capi-j
tal da Republica no planalto Goyaz.l
Trat:ivaj-se dc Im. "favor tão absurdo'
que nem merecia, discussão. Outro era,
que a emenda cstííbeliícia a isenção'de impostos para todos os materiaes,
importados pelo concessionário. Ora;
quando se cogita de abolir em alisoí
luto essas isenções dc direitos, que tanr
to mal tem dado as finanças do paiz;
seria o cumulo que se fosse votar itnji
favor com essa extensão, Foram essej
os motivos que determinaram o votú
do relator c dos seus collegas.

O sr. M. de Alme'da, allcndendo ás
razões expostas, retirou a emenda para!
rcnoval-a no plenário em outros termos
uma vez que a commissão não conde-
ninava, nem podia condemnar a id-ía
da Estrada de Ferro 'rratiscontinental;

mas a íonua por que íôra lançada.
Com .parecer favorável do relator do

orçamento làai Vinçâo» foi approvada;
cm seguida; a emenda do sr. M. de
•Almeida dando autorização á -E. FI'
Noroeste do Brasil para -prolongar as
suas linhas pelo sertão do Maranhão
e dc Gõyáz, sem que pese ônus ao
Thsouro.

Aproveitando a opporttinidade de es-1
¦t_ir prcsoiuc o sr. AtSgusto 'Pestana, 

|
rltlalior do iorçamlenl'0 ra Viação;, da
Câmara, o sr. João Luiz referiu-se a
uma entrevista (pie a " Noite" de ante-1
iionlem disse lhe ter concedido aquelle 1
deputado. Quando o sr. João Luiz a.poit-j
tou as deficiências e omissões dc di_vci||
sas verbas 110 orçamento da Viação vintlõ
da Câmara, estava presente o sr. A*
guslo Pestana, que se mostrou de plc-
uo «ccóiido com. íis •observações de
s. cx.

Na alludida entrevista, o relatar da
Câmara contesta as observações do sr;
loão Luiz sobre as verbas de eoiubus-
ilivcl da Ceritral, ila lilluininaçãlo iptir
blica, etc, e conibale as observações
feitas sobre o caso da barra do Rio
Grande.

O serjador não acreditava que o
seu amigo houvesse cmitlido ,lacs con-
ccitos c muito menos que attvibuissç ao

ULTIMAS NOTICIAS
Senado e ao governo a defesa de m-
teresses particulares.

Em resposta, o sr. Augusto 'Pestana
declarou que não concedera entrevista
alguma j -ntcrpellado na Camara_ por
alguns collegas sobre as observações do
sr. João Luiz. explicou-as; o ropor-
ter do vespertino fez disso uma cn-
trevista e trancou - o seu pensamento e
as suas ipalavras. . .

O sr. João Lyra «aplicou a attitude
do governo em simples obediência as
resoluções do Congresso, quanto ao pa-
gainento da illuminação publica forne-
cida pelos 9.000 combiistores que fo
ram suppriniido. c a que se referira o
representante do Espirito Santo, 110-
tando no projecto do orçamento de
1917 falta de verba para o pagamento
que foi feito cm 1915 e vae ser feito
este anno om virtude da supprcssao nao
ser autorizada, peto coutrato com a
Light. Quando o Congresso inundou
que o governo não pagasse, elle nao pa-
gou; quando -manda que pague, ele

paga. A'itii.(í fez, portanto, defesa 1I1
interesses particulares.

O sr. M-, de Almeida lembrou que.
em emenda ao orçamento passado, pro-
curou dar poderes ao governo -para evi-
lar essa obrigação, revendo o contrato
com a Light. A emenda foi rejeitada.
Este anno renoval-a-á. ,

Mas tudo isso, afinal, nao passou de
uma ipalestra. ' ,

Solennc esteve o sr. A, Guanabara
apresentando o seu projecto para e
monopólio fiscal do fabrico do fumo.

S ex. pretende rfite o governo con-
ceda esse monopoli. por ai annos, a
começar de 15 de junho dc 1917 di
começar de 15 de junho de .1917, me-
diante concorrência publica..

Quem obtiver a concessão, deposita
rá no Thesouro 2.500 contos em dinnei
ro ou em apólices da divida publica a
colação do mercado; ,'IVes mezes depois da assignatura de
contrato provisório, o -concessionanr

provará ter organizado legalmente uma
sociedade anonyiua com um capital rca-
lizádò não inferior a 16.000 contos.

lA coimanliia. ficando com a sueces-
são, assumirá a responsabilidade de cn-
trar antecipadamente para o lliesouro
com a quota corlrespondcnte ao juro de

AiBfHA
As opções na frente da

Picardia
Paris,- 8 (A. H.) — A luta prose-

gttiu durante todo o dia na frente cta
Picardia. O inimigo.contra-atacou fu-
riosamente desde Sailly-Sadlisel ate ao
sul do bosque de Samt Pierre-Waast,
mas foi acolhido por terríveis fogos de
barragem, partindo de Rancourt e ua
cota 146. , 11 .

Ao mesmo tempo, as nossas metrallia-
doras dizimavam as tropas lançadas ao
assalto das trincheiras perdidas, bem
um momento de tréguas os allemães re-
petiram os seus contra-ataques extrema-
mente custosos numa ferute de tres ki-
lometios, mas após 12 horas de inces-
santes combates, os francezes registra-
vau. tim novo c sensível avanço, ao
norte do bosque, entre a orla do mesmo
e a estrada dc Rancourt a Maiiancourt.

A despeito da grande massa de tropas
empenhadas, com formações pertenceu-
ícs aos tres corpos do exercito dos ge-
neraes von Marscliall, Doiinling c Gar-
nier, o inimigo só ao preço de perdas
excessivamente avultadas conseguiu re-
cobrar uma pequena parle do terreno
oerdido cm Saillisel ao sul do bosque.
As outras posições francezas, aos can-
tos norte e oeste do bosque, não obstan-
te terem soffrido os ataques prineipaes,
permaneceram intactas.

Os jornaes explicam a reacção encar-
niçada do inimigo pela importância da
linha atacada pelos francezes, cuja con-
piista acarretaria penosas conseqüências
nara os allemães.

O "Echó de Paris" declara que o
exercito opposto ás forças franco-bri-
annicas foi reforçado por tropas dc

escol, dispondo de potente c numeroso
material dc artilheria de todos os cal;-

"Moleque Marinho"
debocha a policia

O CAPITALISTA FOR-
TES VAE AO 9o DIS-

TRICTO
Nunca a delegacia do 9o districto

teve um movimento tão grande como
hontem, á noite. Conhecida a prisão
do atttor do assalto de que íoi victima
o capitalista JoSé Antônio Fortes,

5 "|u e á amortização, cm
.* -. »* 1»*_.|^_1/. It/.

10 annos das
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apolic.es que o Estado houver de enut
tir para indemnização das fabricas qm
serão desapropriadas, como a de paga
en. dinheiro o stock de mercadorias
que lhe fòr entregue pelo governo.

¦Sessenta dias depois dn assignaturr.
do contrato definitivo, a companhia en
trará .para o Tliesoaro com 2.000.001
Uc libras.

Mais: a companhia pagara ao gover-
no, annualinente, como taxa fixa, a

quantia niinima de 25.000 contos.
A concorrência versará apenas, sobre

as garantias que possam ser otfereei-
das acima dessa soninia.

Obrigar-se-á a companhia a pagar ar
Fslado' i?oop de cada kilogramina d.
tabaco manipulado on vendido acini:
de 25.000.000 de kilos representativos
divs vendas actuaes; c garantira o lhe
snuro um intóninio dc partilha: dc lucros
na proporção ¦seguinte:

'De 19.7-a '1920. . . 300 contos
iDe 1930 a 1932 . . 450 „
m 1923 a 1927 . .. 500 .
:Dc 192? ai93Í> . • }-°°° ,.
A concessionária lera o monopólio

da compra »ii> funio . pçloí. Iproços
actuaes e terá isenção de direitos.

¦Allcgou o sr. Guanabara que, com
unia população de 25 milhões de habi
tátitesi o Brasil, perceba anuiialmcntc
dc imposto de. fumo 9.000 contos, em-

. nuanto que Poirtugal; .com uma popu
lação de C .niilhOes, percebe cerca dc

'20.000 contos (fracos). ,
,_S ex acha que esse monopólio e c

remédio'para a 1105sa crisc; ?e i ccrtr
nue elle provocará resistência.
vão provocar os impostos
pelo sr. Bulhões,

A uma objeccuo do sr. lUoy de bott-
za sobre os .mpastos que competem
ao's Estados, o sr. Guanabara; atrapa-
Ihadamehtc, respondeu que nao liav.n
csttildado esse ponto.

iLançava a idéa; que fosse estudada.
S ex pediu, sendo intendido, a nn-

pressão, cm avulsos do seu projecto.
Nada mais houve.
Hoje haverá outra reunião.

maio
lembrado.

O capitão Castcllo Branco, com a :ua companhia, frcmiptá para avan-
çar, c um obitseiro p reparado para atirar »

duranteadmiráveis, como os dentais,
os exercícios.

A satisfação do nosso chancellcr por
tudo o que viu, era evidente. S. cx.
havia passado esplendidamente, na vida
dc acampamento. K na verdade, quando
o sr. Lauro Miillcr entrou no edifício
do i° batalhão de engenharia, c rece-
ibeu os cumprimentos pelo seu annivcr-
sario nalalicio, passado 'hontem, mui-
tos destes foram, também, pelo sen
completo restabelecimento.

O chancellcr, na sua farda de gene-
ral do Exercito, elogiou sem reslri-
cções as nossas forças, e, com viva
syiup.ilhia, os voluntários, praças de
_onlciu, e que já se haviam revelado
óptimos soldados.

Foi na sala dc visitas da batalhão'de engenharia. O sr. Miguel Calmou,
ministro do presidente Affonso Pcil-
na, relembrara as manobras de Saiu,.
Cruz, cm 1908. Todo o ministério
acampara. Haviam formado perto dc
dez mil homens.

As de hoje são manobras eco-
jioniicas — disse aleucm que se achava
á distancia do sr. Calogeras.

Porém, "mais manobras", acere-
scenloii um official. Em Santa Cruz,
Iiavia asua encanada, campo limpo,
luz electrica no acampamento, r.qui _ o
terreno é outro, c a vida é mais ínili-
tar. porque lem menos conforto.

Todos concordaram mudameiitc;
mesmo porque ainda eslava bem vivo

• o quadro admirável daquelle desfile de
soldados de cujos trabalhos c esíor-
cos eram provas eloqüentes o cslado
dos fardamentos.

O QUE NOS Dl/. UMA AI.TA TA-
TENTE SORRE AS MA-

NORRAS
Perguntámos a uma alta patente, e

icuj.i opinião é de grande valor, qual
o seu juizo sobre as manobras.

O melhor possível. A tropa esl.í
«destradai c ambos os partidos, o azul
e o vermelho, atacaram t.io bem como
se defenderam. Notava-se, por pane
de todos um cnthusiasino verdadeira-
mente militar. _. '¦

Na sua opinião, qual foi o ver,-
«cdor.

 Não c possível responder assim
de prompto. A zona de acção era im-
tnensa, c para bem julgar é preciso
conhecer, com segurança todos o; f,i-
ctos oceorridos durante esta manobra'¦final.

Que começou...
 Hontem, á tarde, continuando :'i?

3.40 da manhã dc hoje, sob um aíue-
cciro impiedoso e que prejudicou b.i.s-
tante os exercicio?. O que eu lhe posso
garantir é que, apezar da economia, as

v manobras estiveram muito boas.
OS VOLUNTÁRIOS

Terminado o grande exercicio, as
torças dos dois partido, desfilaram, co-

1MTRESSÕE9
As tropas acabavam de desfilar. O

edifício do i° batalhão de engenharia,
de cujo mirante assistíramos as mano-
uras, estava repleto de militares e
civis. Os civis eram poucos: o sr, Sou-
za Dantas, ministro das Relações Ex-
teriores; o almirante Alexandrino, da
Marinha; o sr. José Bezerra, da -Agri-
cultura, e o sr, Calogeras, da Fa-
zenda; o ex-ministro dr. José Calmou
dtt Pin e Almeida, deputados, jorna-
listas e tuna nuvem de photograpbos

O general Faria, que havia saido a

Pela saude do pairo
O Laboratório Municipal de Analyscs

sempre tem julg.ido bons para o consu-
mo os produclos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS — Cl-IO-
COLATES — SEMOL1NA PHOSPHA-
TADA.

Grandes Fabricas: Rio Grande do
Sul e Uio de Janeiro. 4948

¦_ > _¦ > ¦¦

- •- j . —¦ Tf! 
''•' ' "

Preso sem nota de culpa
O conduclor de carrinho José Auto.

nio Gonçalves foi preso 110 dia 6 do
concilie, á 1 hora da tardei sem 1110-
tivo plausível, levado para o 9° dislri-
cio, c dahi rciucttido paia a Detenção,
sem nota de culpa I

Saberá disso o chefe de policia?
•****£__D_i

MELtSSAí. iilIlWlJ

Ê$ÊI$k Ernesto Souza

1AINIZ

Iitappetencla,
Há. Hilitt, «.! Di.til.M,

O..11 de Cí...-,
Fiji.3 (..siiiita..,

Urinas Turvas,
Pí"i!«.ti .3 CuitiD.

TÔNICO DO SYSTEM*
NERVOSO
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> Grande saldos dè todas as secções, e es-

pecialmeute emconfecções,.tendo costumes
das prineipaes casas de Paris, a partir de
30$000, e vestidos a partir de 20 $000.

7| Travessa út

Sociaes
CATAS INTIMAS

russa boje o niinivérrnrlo niitaliçio do
ccininatidaiite Aiitoiiro Müller dos K.cis, o
devbtíidó director dò ililòytl llrnsileiroi c
atbstltuto d., saudosa Servido Uouriidoj

(J coimnaiidaiite Müller, uiariii.ie.ru <le
aini.-i c coraçi.o, nue de.de criança nliraçou
n nulire profissi* u (tuc se consagrou,
licde ser cn.u*-iderii(lo boje oj chefe miutu
estimado das difíí.-ciiles clames nrant.mas
inercãliles, nue nclle icm u-.ti .iiom (iricn.
tndor e zolosu defensor do justos mie-
¦reses. Por íeso* ns eluscs iniintiinas vrao
l.i.je sauilal-o festivamente, mini sympatli-
co tributo dc nmisade c gratidão.

\'cui a prnposito embrar mais uni liem
serviço preslado ler .Müller doa Kcis.: a
elle se (leve a actiial otgumzaçao uas. ro,-
scevas navàcs, constituídas com todo-; Os

| clementes maritimes mercantes, organiza?.;'-.
¦ para a nual linlintn (llihtes sempre surgido

difiicul.lades. que ult-iivaincnte a íntel.i-
fier.cia o boa.vontade do director do.I.loyd
ciniscítiiiii remover. .U cioniniaüdantc Miillcr recebera
fj;oÍ5, inM.níeros', cumprímeutor

0 ultimo bombardeio
de Reims <

Paris, 8 (A. H.) — Rudiograninias
¦illcmãcs, eom datas dc 5 de novembro,
annunciam que o bombardeio dc Re.nis
em sido effectuado cm represália dos

bombardeios francezes das localidades
francezas á rectaguarda da linha dc
.ente inimiga.
Jamais as populações francezas foram

bombardeadas pelas nossas baterias. Os
illemães começaram a atirar sobre
íeims desde 26 do mez passado, ao dia
seguinte da derrota de Verdun, accen
iüandd-se esse bombardeio cm 27, 2*\.\'>
le outubro c 4 de novembro, á medida
pie o revez das suas armas se accen.
tuava também;

Trala-se pois de uma vingança c nao
de uma .represália.

Um victoria dos russos
Londres, S — (A. A.) — Teícgram-

mas de Pçtrogrado annunciam unia
nova e grande victoria dos russos con-
era os seus inimigos.

Segundo esses despachos, que tem
o cunho official, os russos consegui-
ram deter ns escaramuças inimigas no
sector de Tulghcs. Conconiitantcmeii-
>.e, as tropas moscovitas, reunindo ele-
mentos novos, contra-atacaram forte-
mente obrigando os austríacos a retro-
ceder doze kilomctro. para dentro da
íronteira rumaica na Transylvania;

As perdas do inimigo são enormes,
.endo os russos capturado grande 1111-
mero dc prisioneiros e grande qtianli-
dade de munições c armamentos.

Em todos os pontos nota-se a mes-
ma animação, _endo crença geral que
dentro de poucos dias o território ru-
maieo estará completamente livre do
inimigo,

Um couraçado russo séria-
mente avariado

Berlim S — (T. 0.) —0 jornal d*
namarquez " Berlingsclie Tideude",
eoiiimuuica a seguinte noticia dc
Siochholmo:"Um commcrciantc sueco, que rc-
uressoti dc unia viagem conimercial
através da tRtissia c da Einlandia, de-
clara que o couraçado russo "Sebaslo-

poi", ha poucos dias, 'bateu em uma
mina, ficando parcialmente destruído.
O negociante diz também que or sub-
márinos allemães app.irccerani .na cn-
irada do porto de Hclsingfora e que
nos meiados de julho, uma -flotiilia de
torpédeiros allemães appareceu em
frente a Utof, uma das ilhas Aalaud.

Segundo pôde verificar o menciona-
,1o negociante, nas proximidades dc
Helsing.qrs trabalham vinte mil chine-

es 11a construcção de uma estrada de
ferro.
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rnttaO voluntário que salvou

prvça dc cavallaria

cavailo com o seu estado-maior, afim
dc assistir no desfile das tropas, íe-
gressava com outros generaes. De-
fronte :,o edifício s. ex. fez alto Pjra
\er ainda as forças do general Lino
líamos, que constituiani o partido ver-
melho. Approxin.ánio-nos. No grupo
de cavalleiro.s, alem do ministro da
Guerra, o general Lauro Müller, iar-
dado; oí addidos niililnrcs dós -Estados
Unidos i da Argentina, c o séquito
brilhante dc generaes, coronéis e of-
íici.iís de todos os postos.

Súbito, -,ini vivo loque de clarim:
era o "signal de brigada". E começa-
ram a vir, cm ordem, u 1" e o 2" regi-
mentos de infanteria, marchando par-
bosamente. Ahi se viam os volunta-
rio? paulistas c catharinenses. Depois,
o 1" regimento de cavallaria, a 5* com-
panl.ía de metralhadoras, o 1" grupo
do >° de artilheria, a companhia <!e
ponlònciros, o pelotão de telègraphis*

GATUNOS 1NFEU7.F.S

Mudaram de zona e f o-
ram caiporas

O Ventura de Oliveira, empregado
do armazém da rua José Bonifácio nu-
.nciro 7, em São IDomíngos de Nicl-he-
loy, porque eslava cansado, teve a
desventura dc procurar os fundos da
casa para descansar, lionteni, ás 3 i|
horas da tarde.

A sésla do rapaz foi aproveitada por
um rtiiti.no que pretendia alli.viar'1 o
estabelecimento, certo de que ludo 110"balanço" iria paralr, na escripta, a
perdas e damitos.

Mas o Ventura, sentindo o coração
aííliclo, dominado pela telepathia, ir-
roh.ipèii tia ínverna, bom a tempo de
eviinr a "mudança" pretendida.'Então descobriu clie que os esperta-
lhões, eram dois c a correr conseguiu
fossem ílresos João dos Santos e José
Maria da Silva, ambos portuguezes, que
foram entregues á policia local; seii.lo
encontrado cm poder dclles _i6Çooo e
Üm despertador.

Üs dois meliantes, idos do Districto
Federal, foram explorar ri vizinha ei-
dade.

.¦.«_!¦

OS AQUÁRIOS »IUN1C1PÀES

Estatística tlò visitantes cm
outubro

Durante o mez de outubro .passado
foi o Aquário do Passeio Publico visi-
lado por 8.745 pessoas, sendo C-.44
ütítitfos e 2.501 creanças, c o da Quinta
da Boa Vista .por 14.237 pessoas, sendo
8*333 adultos c 5.905 creanças.

Anna Luiza Bergqvist
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Ernesto 5ouza
Com Iodo,

Glycerina e Hypo.
pliospliitos de Cal-

cio e Sódio
BR0NCHITES,

Asuima, Tuber-
culose pulmonar,

Racliüismo
TÔNICO PODEROSO

i|i ^HUnaBO S C.-1.0 de Março, 14

Os allemães retomam
a offensiva no valle

de Jiul
ii.) ComRetrograda, 8 — (A.

múhicado official:"O exercilo auslro-allcnião, sob o
conluiando de . von Ealkctihayn, rc-
loiiiou a offensiva a leste do valle de
Jiul.¦O inimigo continua a atacar as for-
cas rUsso-runiaicas na direcção de
Predcal e na região do Alt.'Na frente do Danúbio nada ha de
importante assignalar."

Os combates, no bos-
que de Chaulnes

boje,

Dulce, ;i interessante (iHiinha do nos-
so companheiro Pinheiro Chaç-as, comple-
ta hoje tnais inn iir.no do existência.

I=tü quer di.er que á aiinivcrsariántc
nãu faltarão (.1 caiinnos de que i tão me-
recedorã, sendo o seu icgaço repleto (le
iiòncças, e dos ir.;:is oppçiftosos bònbons.

Vazem arinoa Imjü ...
O marechal Teixeira Júnior, ministro do

Siiprciiio Tribunal _M ilitnr . , .
o ir. tiaílãu Goulart, apreciado pia-

.-'a 'íra. d. ArminJa Macedo dc OU-
veira, professora publica e esposa do sr.
ignacio Alves de -Oliveira;

u menina Maria Luiza, filha do sr.
.Humberto -de 'Lemos, solicitadar do nosso

¦¦.'-.'•'a senhorita Nair C. de Cerqiieira
I.iuia, fillia do coronel dr. A. Cerqueira

' -J ó menino Paulo, filho do sr. João da
Silva Tavares e de d. Beatriz da Losta
Tavares ,.,.,,—o estimado cirurgiiio-dqiitisui Koucrto
Lima da lfòuseca .

a menina Olaria Kua (Kitoci), fillia
dt d. Jovina Covett Pequeno c do tenente
dr. Iínc_des Pequeno, lenre da I.icota-
dc .Arliiheriii c. Engenharia ;

o dislinctn acadêmico de pliarmacia'Aiielio Sailcs Marins :
o tenente Or'iindo Barbosa da silva)

Ifunccioiiario d.i Central Jo llrasil. Isni
Maxamliombá onde reside, os seus amigos
.(.r-lhe-ão .ignificativa roanifcslaçfui de
at reço ;

!|< :S s|i
NASCIMENTOS

O lar do fr. Pedro llciíriqucs e d. Ita-
lia Romano llcnriqucs está cnnmicçidÇ;
com o nasciiiienlo de seu primogênito Pe-
troiiío Hcuriques.

í: St *
CASAMENTOS

Realizasse hoje o enlace niati
sr. Alberto «lc Castro Ribeiro,
rio da Cenir.il :!-.. llrasiJ. eom
ha tlouics lt.iieirc, proteisora

moiiinl do
íiiiií-rioiv.-

seibhoritn
tivtíiiicíjpal,

MISSAS
Heaínta-se ilioj.e, :

trií do Satitteàimct
.lc ECtimo -dia ![n«*
do it. Cândido ia

. - i|_ horas, ua nia-
Sacra mertto, ;» missa

cm suífragio da alma
i Alvarás Visniia, an-

-Jocns Bergqvist (ausente),
Ericlc Bergqvist ° familia. Carlos
Bêrgqvtst e familia, Joaquim M.
Barbosa e familia c Ivina fíerg-
uvist participam aos seus amigos

állécimento de sua sempre lembrada | r.onibueo.

i..„ negociante desta praça, mandam çe.c
tirar sim vfuva d. Maria da Conceição
Ferreira Vi-.nin, Francisco Wps., Barão e
llnrone_a de S, .oaqiâin, Eduardo Dámar

esposa, mãe, sogra c avo, A.YNW LUI-
ZA r.ivRCrOVlST, oceorrido hontein-ás!
23 .)_ horas, c desde já os uouvidiiin
a acompanharem o enterre, que sairá |
hoje, 11 Jo corrente, :ís 4 ile horr.s dai
tnrdc. da rua de Santo Alfredo n. ia\
(•Paiiia Mattos)! para o cemitério de
S5o .Francisco Xavier, pelo <.;::?_ <e :m-1

outras i'C.hoas de sua amisade.

PALIiEÒiMExioS
l'.-.lkeer. no dia í' do corrente. ¦ em Per-

Maria ferreira da Costa Kit-d.
d...-jirogciiitpra•Ajcihau.e-s ila Co«tn

iiic.les Frederico Kia
ii.ádraüfti do almirat'
cí K.a.ppt. d:i Cosi."
Arsenal de Marmho.

tenente coronel i cçao,
Kubim, major Arclii- 1
ne da Costa Rubim
e Kayinuiido' l'i*<''

FOOTBALL
OS JUIZES DOS'ENCOX1H0S DE

DOMINGO

A cominissão quer. iiiforiiinçõcs
Iteiuiiu-se, Iionlem, a commissão dc

foalball da ." divisão da Liga Metro-
pclitana.

Foram nomeados para juizes dos cn-
cifiros de domingo próximo :

Botafogo X Andarahy — No campo
do Botafogo — i"s "leains": — Ja-
mes Sterling (Bangti'); 2qs: Edgard
Vieira ('River.).

S. Christovão X America — No
campo do S. Chrislovãò — i°s " lc-
anis" — Avil.i Mello (icarahy); 2"s:
Guilherme Pastor (Bangii').

Sobre os últimos jogos realizados a
commissão resolveu pcJir informações á
directòria da. Diga sobre a residência
do sr. llarõldo Doininçiies. do Amcri-
ca. e sobre se o sr. Carlos Villaça,
juiz official, é sócio do Baugu',

S: * Ss
A SECÇ.K) INEANnii DO I10XA-

ÊOGO V. V. ENSAIA
¦Haverá, hoje, no campo do Botaío-

go, "training" dos "leanis" infantis.
A's 3 horas trenarão o 2" "tcam"

contra o 3".¦A's 4 horas o 1" "tcam" tronará
centra o 1° do Fluminense F. C.

Os "teams" estão assim constitui-
dos.

.'Piiimciro " tcam'' :'Casinviro Santa Maria; F.u.eiiio Cou-
to e Aguinafdo Menezes: IVuilo Soa-:
res, Victor Flores e Alarico Maciel;
J. Leite CasVò, Rivadavia Meycr. Ma-
cio Cunha, Emilio Mallet e Adalberto
Flores;

-Segundo "tcam" :
Aln.ii- Maciei; João B. Pereira c

! Ohnislovão Leite Castro; Luiz Oliveira
I Renato Ribeiro e Vladimir Figueiredo;

Decio Mor.-ies. Jayme Campos. Antônio
Fragoso, Bõliyhr Gonçalves e 'Marcillò
Sãnla Maria.

Tereeiro " ti-r.ni" :
Miliiino. Rosa; Eduardo Moraes e

José Mara; Mario Ramos, Hugo Me-
ner.es; e Mario Bastos; Ktiy Moraes.
iRúfino Bizarro, Marccllo Agostini, Car-
los Ramos o Áluizio Rodrigues.

IReservas: Todos os sócios da te-

Rablir

tas, as amiiui.ucias. A marcha era ir- tecipam minimamente (.raios 175S.
Falleccu honten-

'ira. ti
r. 1'cii

, na cidade
... Ilelt rè. Co;

Daccllar da C.sia.

ctor do ;

•:le Juiz de i
a, c.-..sa do !

EI;UM1NENSE EOOXllALIi t'M'15
Caso o tempo permitia, será rcali-

rada boje. no 'Fluminense, unia sessão
de. patinação dedicada aos sócios e fa--.iiilias desse prospero centto de despor-
tismo.,

Paris, S — (A. II.) — A despeito
do vento, da clm\> intensa que con-
verteu num Iámciro iinmcnso todo o
terreno das operações, as Uropas do ge
neral 'Micheler obtiveram importantes
vantagens já reduzindo, já iinportuiian-
do pela sua acção o saliente de Ablain-
court, fortemente defendido, e con-
cluindo no demais, pelo lado do norte,

contorno de Chaulnes, iniciado pela
tomada do bosque do mesmo nome, em
et do mez passado.

O ataque, conduzido com grande
energia após um intenso trabalho da
artilheria, que bateu as posições iiiimi-
gas desde o bosque de Chaulnes alé 110
sul tle Bcmy, destruiu as defesas alie-
mãs numa frente de quatro kilomelros.

As operações de outubro tinham le-
vndo as forças francezas alé ás orlas
nccidenlaes e septentrionaes de Ablain-
court, a algumas centenas dc .metros de
Pressoire, donde .1 infanteria, cfficaz-
mente protegida pelos tiros dc barra-
gem, se lançou .'. offensiva ás primeiras
horas da manhã. A primeira parte da
acção k-vou-a. a despeito da viva resis-
tencia do adversário _e do numero das
suas organizações defensivas, alé á-es-
Irada dc Chaulnes n Bcrny, a meio ca-
ininho entre Alilaincotirt e Pressoire.
A lsta fora partictilarmenle viva nas
proximidades da primeira dessas ai-
deias. pois tinha sido necessário efíe-
cl-.iar a tomada de uma galeria inimiga,
em íórina de serpentina, com um sys-
lema de poderosas trincheiras, compor-
tando diversos reduetos e abrigos dc
metralhadoras.

Conquistado esse , systema, emquanto
a segunda vaga dassalto conclúia a
desobstrucção e organização do terre-
no tomado, fazendo simultaneamente
numerosos prisioneiros, a primeira pas-
sava alem ide Ablaincourt c <le Pressoi-
re, c cntpcnhava-sc em combate a 300
metros de -Ablaincourt. Após um re-nhido combate, caia em nosso podar,
anles do meio dia, o c..'.n.terio. de Co-
miécourt onde estava estabelecida uma
série de novas e poderosas defesas ini-
migás. As tropas francezas, oontim.an-
do a apertar o inimigo, passavam além
da refinação Ide nssucar, ultimo ponto
a (|tse chegaram.

Estavam assim ai tingidos e ultrapas*
sados todos os bbjectivos. A linha
fraUceza é agora paralelln á ferro-via
Clia-jt-ies-Péroiie que corre a t. 500 me-
tros da aldeia de Marché-Ie-l-íot.. situa-
da á jnes-.ua distancia dv Pressoire e a
1.100 nieiiüs ao norte dc Chaulnes.

.Ao mesmo'tempo, as tropas da Rc-| lancia cm
piihlica conseguiam .progredir entre l.cs
Bòéufs e Saiíly Saillisel.

O balanço dos quatro mezes de bata-
lha do Srtmme constitue assim o mais
elo:itieiuc comnieiitario do rigor e da
regularidade! e offensiva. {ran.o- bri-
t-j-niça.,  -

O capitalista F.ortcs, victima de
"Moleque Marinho"

toda gente d.o bairro dc Catttinby quiz
vcr-llic a cara. Dc quando cm quan-
do era "'Moleque Ma.fiulio"' retirado
do xadrez c trazido « sala dos com-
rnissafiósi onde toda gente o contem-
plava. O ladrão no começo iiidignou-
se mas depois teve tiradas:

Ainda se eu parecesse o Max
I,inder do cinema...

Ou então:
Alas que pãlc.n.as:! Tanta gente

para ver üm preto! Povo atrazado!
ü delegado .Sylvcslre '-Macl.ado in-

tér-rbgpti-o c "Moleque MaHinlio" re-
produziu a mesma conversa que horas
antes tivera com o inspector. do Cor-
po de Scgiirança; Fora traido c só
assim a poiicia conseguira prendei-o.
Fez-lhe sentir a autoridade que desde
o dia 3 deste que a policia vigiava o
sett reíugin.

dí tão habilmente se portou ella
que só hoje conseguiu ipleud.cr-me,
— volveu elle."Marinho" ê um pouco surdo e
faz-se ainda mais quando enveredam
o assumplo para o caso «lo roubo.

'Esplicoü-se, no districto, como sou-
be a policia do seu paradeiro. O sai;-
gento 'Guilherme, da Brigada Poli-
ciai. morador nas iinmediações, viu o
¦retrato de "'Moleque" 'lios jornaes.
Certa manhã, ao entrar em casa, viu
o autor do roubo entrar na casa da
rua l>r. 'Leal e preveniu a policia.

iSticoede, porém, que 10 inspector do
Corpo dc 'Segurança tinha conheci-
mento «sacio do paradeiro de Mari-
nho o mandou seguir os seus passos
os agentes José düdart e 'Sal/uio Meu-
don.a. Mas tim cúmplice do roubo
da rua Padre! Migticlino, Antônio
Ignacio Nunes, que com elle residiu a
rua Daniel Canteiro 11, 191, prevê-
nia-o de toíl-os os passos dos dois po-
liciacs, facilitando assim burlar Ma-
riiíltò toda. »s diligencias encaminha-
daí, para a sua prisão. Ignacio Nunes
está preso e recolhido ao xadrez do
O'1 districto.

Hontem, á noite, mesmo, o dele-
gado -Sylvcslre chamou á delegacia
as pessoas que, na madrugada do rou-

,bo, aciidiràm ao capitalista Fortes,
quando «sle foi assaltado. Todas
cilas reconheceram c.m "Moleque Ma-
rinlio" o autor do assalto. O guarda
nocturno 11. 8, lAlfredodc Oliveira,
foi o primeiro que acuditt e reconhe-
cett logo o ladrão.

— Foi Cste mesmo, disse, mal o cli-
visou junto á mesa do commissar-i-o
Mario «Nogueira._

Victorino de 'Castro;-, residente á
rua Vista .Alegre 11. 6, 'Salvador Bran-
cutti, residente 110 ti. 4 da mesma rua,
e Francisco Miguel Filho, residente
á rua Padre Miguclino 11, 38, lambem
o .reconheço, am.

.Victorino de Castro esteve, accideu-
lalmcnte, preso com "'Moleque Mari-
nho" no xadrez .da Central de Poli-
cia, c ti polida contou elle que Ma-
rinlio, a quem haviam roubado 40?
de um dos bolsos, 110 xadrez declara-
ra a "Pinga Fogo", também seu com-
panheiro de prisão:Ladrão porco. Façam como eu,
que agora acabo de' obter a minha
•liberdade, com anna bolada mestra...

"Moleque iMarinho" persiste icm
negar ainda a autoria do assalto. A
policia, porém, está in formada de que
o dinheiro roubado foi ¦entregue a
um intrttjãó. de .nome Manoel de tal,
mais conhecido pelo vulgo de "Cole-

Bole", que p ton. oceulto, c conta ap-
prehendel-o dentro em breve.

O capitalista José Antônio For-
tes foi .cientificado da prisão de"Moleque Marinho" «m sua iesLd.cn-
cia, Immcdiatanicnte compareceu á
delegacia do 9" idistriclo.

Falámosilhc:
Reconheceu no "Moleque" o au-

lor do roubo dc que foi victima?
;Sim, é elle .mesmo Alguns dias

antes c, ao envés dc 140 contos, eu
teria perdido 212.

F, o sr. Fortes contou-nos então
que depois do assalto foi_ iinforinado
do qua 

"Moleque 
Marinho" já .0

acompanhava havia dias, com um 011-
tro indivíduo, .naturalmente seu cum-
plice, d,e nome Jesus Lopes, e mais
que no dia ido assalto vigiava uma
das esquinas o "iCardo.inl_o da Sau-
de".

'Hoje deverão ser tomados de-
pòinibritos impofantes ainda sobre o
issallo e acareado ".Moleque1'' Mari
nlio" com as testemunhas acima .iu-
cucadas.

A policia; como se vê, lavrou um
tento. O major Bandeira dc .Mello c
os seus attxiliares, que ¦effectuarani a
prisão dc "Moleque iMarinho", foram
elogiados pelo chefe .dc policia c pelos
delegados auxiüa-ros.

d\Ta delegacia. Marinho deu a se-
gtiinte filiação: Tiiomaz -Marinho dos
Santos, filho de Fcliciano Marfulio e
.Coberta -.Maria da Conceiçíco, dc 28
annos de edade, «aturai do Pará c
residente 'á rua Dr. l.cal n. 11C.

— Resolveu o delegado Sylvestre
Machado acarear liontem mesmo"Moleque iMarinho" com as testamti-
ilhas a que iá nos referimos, e quan-
d.o prestava depoimento o guarda mo-
cturno 11. S, no ponto <mu que afíir-
máva que dias antes vira o larapio
nas immediaçõcs tio local, a tapar o
rosto com .uni jornal, mandou a au-
toridade que se accrcscentassc "« 110
di;-. do roubo", no que não concordou"Moleque". F.ste virou valenlc, amea-
çandò céos _ terra, e appelloi. para o
sr. Pinto T.i.ma, que ali acudira j)r.es-
sttrò-p, ao que se iliiz como seu advo-
gado, para o que fora contratado por
10 contos. Claro que o sr. Pinto nada
disse, mesmo porque não se quiz
coinpromètter...

10 delegado Sylvestre usou de cner-
gia com Marinho, que afinal s'e calou.
declarando antes- que -tinha certeza de
pagar caro, com boas sovas, a pelu-

responder á autoridade. 1"
'.ccrescciitou:

- Koi por isso que não me apre-

A reabertura dp Parlamento
Portuguez

Lisboa, 8 — (A. H.) — Reabiiu.se
hoje o Congresso Nacional, .endo sido
muito concorridas as sessões nas duas
câmaras.

Na Câmara dos Deputados, o chefe
do gabinete, sr, 'Anlouio José de Al-
meida, falou expondo n orientação do
governo a respeito do adiamento das
eleições muuicipaes. Acccntuou ,1 con-
veniencia desta resolução, attendende.
ao facto dos esforços conciliadores do
governo terem sido esgotados.

"Toda a agitação interna — disse o
presidente do ministério — seria in-
conveniente nesto momento, quando
Portugal se empenha numa violenta
luta em 'África contra os allemães e
quando contingentes do exercito portu-
guez se acham promptos a partir para
os campos de batalha da Europa, afim
de demonstrar ao mundo a intima col-
laboração de Portugal com a sua ve-
lha alliada — a Inglaterra — c com as
outras nações que combatem pelo 'Di-
reito e pela Justiça."

O sr. Antônio José de Almeida fez,
cm seguida, o elogio das tropas portu-
guezas que combatem em África e cn-
careceu a importância dos resultados
do seu esforço c da cooperação de
Portugal uas lutas da 'Europa. "Essa

collabora.ão — acerescentou — gnran-
lc a existência de Portugal como nação
autônoma. O futuro de Portugal está,
pois, nas trincheiras da Europa!" {Ap-
plausos).

Quem foi eleito ?
Wilson —248 eleitores
Hoghes — 243 "

Nora York) 8 - (A. A.) (18 horas e
50 minutos) — Ainda não ha resulta-
do positivo do grande pleito homem
travado em toda o paiz para a sueees-
são presidencial da Republica, eom-
quanto os Republicanos já tenham au-
ntiiiciado contu viçlòriosos os seus can-
diilátós.

Ou computes até agora publicados
favorecem o sr. Woodròw 'Wilson, es-
tando a lula assim equilibrada: Wilson
com 2.(8 eleitores e Hughes, com _¦!,;.
Faliam ainda 40 eleitores distribuído,,
por outros listados- cujos votos ainda
ainda não se sube a qual das chapas
foram dados.

Ha grande nnciedade por se conl.c-
cer o resultado das eleições cn. Cali-
fornia e Utnli, pois vencendo nellcs
Wilson, é mais que certa a derrota de
Hughes 110 resultado geral.

Nova York, .8 — (A. A.) (in ho-
ras) — Causou espécie o faclo dos jov-
naes, que hontem ;i noite affixarain cm
suas portas a nolicia da victoria de
Charles Hughes, liavereni-11'a retirado
dc seus "placarils" logo ao meio-dia
dc hoje, dizendo-se qiie o fizeram em
virtude de terem tido seienciá da der-
rota do 111 esmo.

O espirito publico está absolutamente
preso ás eleições, sendo indescriptivcl o
movimento mis ruas desta cidade, onde
a cada momento se ouvem vivas c ou-
trás manifestações dc enlhusiasmo po-
este ou aquelle candidato, não tendo
felizmente havido ' nenhuma alteração
da ordem publica. .Mesmo do interior
as noticias são as mais optimistás pos-
siveis nesse tocante;

Os republicanos asseguram eonveii-
cidos que seus candidatos obterão foi-
gadiimente 2S4 eleitores, emquanto os
democratas esperam um tolal dc 30 5
para Wilson.

Nova York, ,8 — (A. A.) (10 lio-
ras) — O senador Salsbury, presiden-
te do Comitê Senatorial dos Deiiiocra-
ticos, cm cnlrcvisla que concedeu a um
dos jornaes desta cidade, declarou que
é um absurdo a snppbsição (pie nutrem
os Republicanos de contarem com a
maioria do Senado, pois do escrutínio
verifica-se que só foram perdidos dois
senadores democráticos e que Irium-
pliaram quatro, não incluindo nesse 1111-
mero mais dois senadores deinocrati-
cos jielo lisla.lo dc Indiana, onde o re-
sultado é ainda duvidoso.

Nova York, Ü — (A. A.) -O "cn-

mité" do Partido 'Democrata, encarre-
gado da campanha eleitoral, amiuneia
que gastaram 11.1 mesma unia somina
approxiinnda de 1.850.000 dollars,

Nova York. S (A. A.) — (-'-• horas
,c 50 minutos) — Os últimos.- computo-
aqiii recebidos dão ao sr. Wilson e.|.
eleitores c ao sr. Iliigliès 2.15.

O Comitê do Partido Democrata, an-
tccipnndo o co.1hecimc.110 .total do es-
crutinio, comiminicoii officiálmcntc _ 1
imprensa que o sr. Wilson foi rceleitt
presidcnle dos Estados Unidos da Ame-
rica.

— > ai »_¦ ".

Falleceu um ex-senador pelo
Espirito Santo

Falleccu hontem nesla capital o dr.
Luiz Siqueira da Silva Lima, fiscal du
governo junto ao Banco tlypplhecario.

O dr. Siqueira Lima representou 110
Senado Federal o Estado do E-.)h-úo
Santo.

Seu enterranienlo realiza-se boje,
saiudo o fcrelro da fuá Dr. Carmo
Netto 11. 12G.

1» m* O mm

Uma creauça cáe de uid terceiro
andar ao solo

Buenos Aires, S (A. A.) — Uma
seena horrorosa deu-se esla tarde, cnio-
cionatido vivamente a população.

Uni,, creança de ires annos, dç nome
Carlos Mosquem, caiu do tereeiro an-
dar do predio 11. 587 da rua Corrien-
tes, ficando completamente esphác.e-
lada.

Alfousiha Escribano, que passava na
oceasião, assistiu ao doloroso espccla-
ciilo c a impressão que recebeu foi
lamanha que, accommeltid.T de uma syn-
cope cardíaca, caiu 'também, morrendo
instantaneamente.

A policia fez transportar ambos O»
cadáveres para o iNccróterio,

m * m « —'

A sessão da Liga Metropolitana
O conselho director desta agrc.ul.ir

ção iportiva, na reunião de hontem cf-
.cetuada, resolveu:

Eleger para _¦ commissão de tcnnis
o sr. Sidney P. Pulleii, do C. K. Ela-
mengo;

approvar o parecer da coinmissao de
.foolball da 3' divisão, contrario ao
C. H. Vasco da (lama. sobie o "iiiátch
com o Paladino, F. C.;

àp.provar us indicação1! íriUn pelas
cominissões das 1" c 3° divisõe3..,dos
srs. lamcs Sterling e Mcr.orl vrilai
Boas,' do Baíigu'; .Edgard Vieira, de
River. <¦ Oscar Carcia, do Pare Boyal,
para corapletarein o quadro de 'refe-
rees"; .

O parecer da commissão d..- foo.liau
da 3"' divisão, favorável ao recur-so •'•<>
River F. .C, sobre o "match" cnin -¦'
S. C. Brasil, é enviado á conimUsáo
dc syndicancia.

IV' approvado o parecer dn comuns-
são de informações, sobre » reque-ri-
niento dos representantes do Villa Isa«
bcl, 'Palmeiras e Carioca.

A penalidade proposta pela coiiinussão
dc foptball da ü" divisão, ;ki sr. Fcr-
n.ndo Soares, "referee" do jogo Ca-

i rioca-Gttanabara, é approvada.
.-a» ns. o — -*•

I Furtou um relógio e corrente
de oiiro

Franci
rua

O sr.
1 residente
! ctima hontem de

j net mudo na su_
relógio c corrctil

co Maxiniiiio Iron>cc\
Míiurity n. no, foi "¦-'1-
: um larapio, que, 1"'-

casa, lhe furtou um
¦ de ouro. Presènti-

sentei. Sabia perfeitamente o que
iria me sueceder.

A acareação durou at? p«la tnaclru-
trada.

do, poz-se n ladrão em fuga, refugiai!:
do-se á rua do Pinto n. -S, onde lha
deram sumissu.

Chama-se o larapio Paulino Siquei-
Jra. que foi pre»o mais tarde e recolhi».
¦ do ao xad.e. do 9" districto».

v,. •, rí„£<v

s./;.>
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UM MUNDO DE OURO
LIBRAS «4IO UBRAS
Distribuídas pela oasa VEADO aos fumantes dos seus clgar-
ros por meio da Loteria Federal de 23 de Dezembro de 1810.

i •%_ PRÊMIOS constando cada prêmio dt
tuna bolsa de prata contendo

LIBRAS IO

FAUM2B.THEATIIE — "A Boneca"
(opereta). A's 8,1(4. . .PHENIX — Fátima Mirla ftransfornu*-

.mo e variedades). A's 8 e « .ilo.
RECREIO — "Simone" (drama). A*«

7 SU e , 3I4. . ••,
REPUDUCA — "O rei dn reclanre"

(opereta). A'a 8 3I4. . . , . ,S. JOSÉ' — "A rídea solta" (revista),
e "Datua do velho" (burleta). A'l 7. 8 3(4
• ia i|i.

* * *
Cinemas

AMERICANO - "Perdida!..." (dra-
ir.a); "A Capital" (comedia).

AVENIDA — "A divisão nival portu-
suca" (do natural); "Escravo de Lucilar"
(drama); "Jornal DtfvUxo" (revista).

CINE nULAIS — "Quanto pôde o co-
r.v.í.o dc unia mulher !..." (drama).

IDB.VI, _ "As duas íid.Vgas" (drama);"A eeeueira do ciúme" (drama).
ÍRIS — "Oa submersiveii hrasildros

(da natural); "A mulher do 9onho" (dra-
ma); "Dc pis e mSos" (comedia); "A so-
Bra de Bilhe Uitchie" (comedia).

ODEON — "A cru* de briltiantej (dra-
nia); **tA mocidade do coração" (comedia);"G.iumont Actralidades" (do natural).

PATHR' — "As aventuras de Elaine"
(drama); "Reflexo do passado" (drama).

#.# *

a gracioía artista Reníe Svlvaire. A |tás
ctosa e laureada actriz parisiense apresen-
ur-sc-á ali em uma nova e brilhante

EM OURO
Qui serão entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pela cau

VEADO com números eguacs aos primeiro* 41 prêmios maiores da to»
tsrla Federal do NATAL de 1816.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rim da Assemhléa, 84-98 o coupoa

aqui junto acompanhado de 10 vales das nossas carteirinhas de cigarros,
receberá em troca um bilhete nuni-.udo cujo numero correspondendo
aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro de
1916 terá direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 19 de Dezembro de
1916. Serio attendidas as remessa? pel* "orrclo quando acompanhadas dt
um sello de 160 reis para o porte,

Os preiios estão en exposição sas vitrines VEADO
Corte este ooupon,
Junte-lhe 10 valea
dos cigarros

RECLAMOS
Theatros

^SKv9Ykv*vQ^__^_my!ri^]T^ nu
e troqua por um bilhete numerado da casa

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO de

UM MUNDO DE OURO
E3IVI

BOLSAS DE PRATA CONTENDO CADA BOLSA¦41

IO

HEATRÕS & CINEilflS/
A CLAQUE

Já tivemos oceasião de talar tio exagero
d» "claque" entre nós.

Não é Ao mais que voltemos boje a tra-
tar do assumpto, quando temos entre nos,
a trabalhar nos theatros cariocas, tres com-
panliias estrangeiras, duas luso-brasileiras
(uma no Recreio e outra no S. José), e a
transformista Fátima Miris.

Dessa concorrência de companhias, tom
6urgidVj tambem a competição dos "cia-

queura", que, no afau de so rccoinmcndar
aos qu. lhes pagam para acharem tudo bom,
optimo, grandioso, íipplaudcm inconsciente-
mente, sem propósito, intempestivamente.

Cada chefe de um desses bandos dc "cia-

queurs", disputando a primasia, quer 6a
lientar-s., tornando-se mais ruidoso, fazer-
»i o preferido pelo9 empresários.

Dahi, o destempero de applaudiroiu a toda
hora c todo instante, sem razão dc ser,
muitas" vezes interrompendo diálogos, tre-
clws musicaes, antes dc finalizados.

Na 911a inconsciencia, cem o menor gosto
pcia arte, victoriando por profissão ou por
conveniência, essa _eute torna-se importu-

na, iiicommoilativa, Irritante, provocando,
vezes sogujilâsi os protestos do publico, por
meio dc "scius", com que o espectador rc-
cLiina silencio.

I!ssc ;,liu_o, que estí presentemente;, to-
reiindu novo incremento, pela concorrência
tias companhia- que ora disputam a prcifc
rencia do publico, merece ser, de vez, co-
Mliiiio pelos empresários, que devem, ter
iulercss. em agradar ao publico, e não em
vil-o no theutro aborrecido com os exces-
sos desses "elaqueurs" desabusados.

Kilos -- fiquem certos os empresários,
.«is lh,'s falamos aiiii.avclmente - só ser-

vem para coinpromctter o êxito de uma
peça, mas nunca para garantir o suecesso

d,: qualquer representação, que clica inter-
rompem tão desastradamente.

CoMdor.sM — Na publicação feita ion-
tem nesta secção, com o titulo "Os bons
camaradas", onde ce lc — tntercfse atorw
—leia-se — intermediários, c. mais abaixo,
uniu pérola, onde. saiu mas feroba.

PRIMEIRAS

O suecesso alcançado com a "Siraonc"
do Brieux pela companhia Alexandre Azeve
do garante áquella peça uma longa série
de ropresentaç&es.

Durante muito tenipo o Recreio vae ter
0.1 seus melhores lona.es oecupados por unia
sociedade fma c elegante.

A excellente companhia triumpliou mais
uma vez. Crciíiilda d'01iveira tem realnien-
te vaí ijiapel de 'Simone.itma admirável crea*
ção. Jv' o trabalho cousciencioso de uma
artista IntelIlRcnlé'. '• •

Alexandre Azevedo, Fcrrdra. de Souza
e A. Serra apresentam na "Simone" tres..
typ03 de uma absoluta correcçSo. Ivuiz Soa-
res faz o seu gol- a contento de toda a
gente.

A companhia pódc ficar tranquilla porque
tem 'peça no cartaz para muito tempo. _"Sinione", a julgar ipelo scu «xtraordma-
rio exilo deve fazer com que o theatro
apanhe enchentes todas as noites.

#
Ainda hoje será representada no Carlos

Gomes a afortunada revista "O 31". pela
companhia do V.Aen Theatro, de 'Lisboa, em
brilhante estadia -neise theatro. Toda» as
noites a concorrência ao Carlos Gomes tem
sitio avii_u.da, prodigalizando o numeroso
publico farta mésse de applausos aos bons
artistas da referida companhia,•Hoje rcpclc-se "O 3'", no Carlos üo-
mes. *

Attrahcnte o prouramina de boje, no thea-
tio S. José.

Nas primeiras sessSes a revista portugue-
za  "A' redea solta" continuara na sua
longa série de suecessos, e na terceira ses-
são, a revista de Cândido de Castro — "Em
casa da sogra", fechará com chave de ouro
o masnifico espectaculo.

Está na memória de todos o succcs«o_ ai-
c.inçado pela interessante revista carioca,
quando representada, outr'ora, no popular
theatro da empresa Paschoil Segrcto.

*
Fátima Miris, no Phenix, continua a agra-

dar cm. cheio. -Para hoje a notavsl trans-
formista tem designado o mesmo .program.
ma aue fez encher, a cunha, o Republica,
no dia da sua festa artística. Fátima Ml-
ris dará o interessante numero — "Mys-
terios do transformisino", de enorme suoces.
so. Vae ser mais um espectaculo magnl-
¦fico. _*

Despede-se hoje definitivamente. «Io palco
do Palacc-Thcatre, a opereta de I«eon Bard,
a "Duchcssa dei Bal Tabarin", o grande
suecesso da opereta na presente temporada
e em que Hertini na Sofia. Pina Gioana na
Duqoieza, Poinpeu Pompei 1» Ministro, Ces-
ti na F.dl e Onrandi no Príncipe deixaram
effirmadas verdadeiras «felizes creaçoes.

A "Duches» dei 'Bal Tabarin" perdurará
ainda por muitos annos no campo da ope-
reta. como sucoedeu -á "Viuva alegre" e a
raras outras. IA sua musica e o seu libretto
são nai-antias dc que njo envelhecera.

1. * #

creação sua — "Quanto pôde o coraçlo
de uma mulher I..." E' um drama de
scenas as mais entemecedoros. dividido 00
quatro actos, durante oa quaes Reiiée
mostrará ao publico, tira tj-po que todos
as mies desejarão apontar como modelo
de grandeza humana, sos filhos extreme-
tidos.

• .
O programma qta o popular cinema

íris offerece hoje aos seus innumerea as-
pectadores, é o que se pôde desejar de
melhor. "Os stíbmersiveis brasileiros",, i
um film iuteresKintióiimo, completo, aiti-
do, dividido em duas magntfi<xis partes. Em
seguida serio exhibidos os filmfl "A mu-
lher do sonho", grande drama em 5 lon-
gas e surprehendentes partes e "De pés
e mãos", um be-issúno trabalho cinema to-
grapliico, feito apenas com pés e mãos,
de minta origii—'idade. Fecha o program-
pia, o fita — "A sogra de Bilie Ritchie",
em dois actos,

M
O confortável; ciiiiema Ideal, prima tem*

Ere 
pelo valor incontestável dos seus «o-

«.os prosrammas. Em todas as mudan-
ças de films, nos dias convencionados, essa
concorridíesima ca_n. de diversões da rua
da Carioca, offerece aos seus innumeros"habitues" grande quantidade de fitas, as
mais modernas e cmpaTgantes. Isso mes-
mo pôde ser verificado hoje, de cujo car-
taz constam os esplendidos trabalhos cine-
matographicos; "A cegueira do oi-me",
cm 4 actos emocionantes e "A« duas (i-
d-.!_:is". apparatoso drama em 5 euervan-
tca partes.

Ü
« a Máximo

Conforto PATHE ¦ Atei
Arejado

Duas Artistas queridas do publico reunidas
etn utn unico, bello e suggestivo programma

Miss Pearl White:-: Mlle Napierkoswka
i A \fIC__TV A celebre heroina do romance policial ]
; /\ YIOV/ "* Mysterios de Nova York. apresenta-se |

agora como amais perfeitae arrojada sport-woman. Cada sema-
na o cinema Pathé apresentará nma aventura da archlgraciosa
artista qne sempre sorridente atira-se aos mil caprichos de ai-
rosa fantasia. Estas aventuras constituem capítulos completos
qne em nada se prejudicamuns aos outros e permittem a Em-
presa aexhlblção de outros trabalhos de gênero diverso como
desde hoje o presente programma o prova.

tA em!prc&a do conceituado ciiicma Ave-
nida cuidai como c sahiilo, com muito ca*
rí-nho da escolha dos film» novos, para que
nunca (tecresça o suecesso conquistado pe*
los magnificos program mus, que , se suece-
dem sempre, com êxito muito aprecfiavcl.
Ainda hoje o publico terá oceasião de as*
sistir o desenrolar de um progmmma so-
bremodo attrahcnte, ar&im organizado: —
"Escravn de Luciíer", vibrante drama da
vida real, da .fabrica D'Luxo e "Journal
D'Luxo", revista semanal.

*
O Americano, o novel e elegante eme-

matographo do aristocrático bairro de Co-
pacabana, farti ciíhibir hojet um program-
ma deveras attrahcnte, assam organizado:"PeMida' !...**, grande drajna nacional, ex*
trahido de tun romance de Oscar Lopes, c"A Capital", liitdissinu comedia, em tres
actos. * * *
MUSICA
CONCERTO DE DESPEDIDA -

No salão nobre da Associação dos Empre-
ipados do Comeuncio, realiza-se hoie, ás 9
horas tia noito.o concerto dc despedida do ap-
plaudidb violonista e coniDosiior oaraguayo
Borrios, com um bcllissinio proíramma. tm
que sc 'destacam musicas de grande difii-
culdadc e de seguro cífeito.

Sendo este o ultimo recital do distmolo
aicrítia. é de espera: que a concorrência seja
numerosa.

*. * j
Varias

E0JE>

O FESTIVAL DE AMANHA.
NO CARLOS GOMES

"O REI DA RECLAME", NO
REPUBLICA

"O Rei da icclame" tem Uoj'e, no Rcpu-
blica, a sua prcmiêtc, pela companhia Ca-
ramba-Scoguamiglio, quo com ella 1103 da a
primeira novidade do seu numeroso reper-
torio, a opereta que, cn Buenos Aires, in-

terpretrída pula mesma companhia, alcançou
franco êxito, para o qual concorreu, ao lado
dl musica, que é deliciosa, e do entrecho,
que í alegre e movimentado, o dcsonipenUo
quo foi entregue a artistas dc nomeada,
como Maria Ivániai, que tem uma creação
magnífica n'o papol do "Gloria"; Pasquinl,
no tenor Colorado; Corsalvo,» no empresa-
ri. Bariuim, e Enrico Valle, que interpreta-
r.V o papel do brasileiro Votan Catuaba,
professor de saxofone, papel que ropresen-
Cará cm portuguez.

A orchestra ceri dirigida pelo maestro
Bcllcz.a. '

>:> $ >.
CARTAZ DO DIA

Theatros

Cinemas

CARLOS COMES —
A's 7_U c 9 3{4-.

(revista).

Nos "cliics" salões do Odeon, teremos
hoje. um novo programma, cjue vae con-
stituir um grande encanto para os «eus"habitues". Desse programma faz parte
um lindo drama, grandioso tra-alho cine-
matogniplúco  "A cruz de brilhantes",
peca de lances emotivos e intensos e que
tem como protagonista a reputada artista
Majcdalena Ccliat, a "estreita" da compa-
nhia Guitry, que lia pouco trabalhou no
Municipal. A essa notável obre, seguir-se-
5o a interessante comedia — "A mocitla*
de do coração", que tein como protago-
rnstn mlle. Fabreges, e o ultimo numero
da interessante revisto, "Gaumont Actua.
lidades", com as ultimas novidades uuiti-
dsaes.

"As aventuras de Elaine". Assim se de-
nomina mn electrisante romance em nove
capitulo, que o luxuoso Patlié começará
hoje a exbíbir. E' um conjunto de as-
sombrosíis proezas que devem impressionar
fundamente o espectador, desde o -primei-
ro episódio dessa arrojada concepção, MAs
aventuras de Elaine" tem como protago-
lüita a celebre heroina do íilm policial —
"'Mvstcrios do New York", "miss" Pearl
White, a graciosa sportwoman, que prati-
cará, no decorrer desse íilm, as maiores
tcmcriilades n cavallo, em automóvel, cm
submarino em aeroplano, cm natação, etc.

*
O publico freqüentador dos nossos cine-

mas vae ter ensejo dc applnudir lioje,
mais uma vez, no elegante Cine Vaiais,

innnmamman^^m ^g
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ftVENTnMS DE ELAINE
TRAZ O SUGGEST1Y0 TITULO :

Perigosa Ascensão
efn que alguns interessados no desappa
recimento da multimillionaria o ousada
moça preparam a fuga do um balão ca-

ptivo para vencer ELAINE

PELA VERTIGEM - PELO FOGO
evereis depois, perseguições a cavallo e
corridas do automóveis, a fuga de um
balão; A descida n pulso pela corda
da ancora — O incêndio de um
pavilhão — Um automóvel atiran-
do-se contra a casa em ckammas.

As mais sensucionaes proezas pela
mais ENCANTADORA ELAINE.

5o meimo programma, a casa Pathe apresenta numa íucccssüo de quadros
escolhidos e numa fina graduação de comedia sentimental, o thema:

REFLEXO DO PASSADO
em oue desempenha o papel de dupla protagonista a sempre erocll o tSo

Querida Mlle. Napierkoswka
Tre^ actos de auto?la do FILM DE AHTti ITALIANO PATHE»

¦___r- Somente na m«»tin«èe — Domingo l
Aitendendo a empenhos e solicltaç8es o fllin da Fox, quo causou o mais

estrondoso sticcesso ;
Loucuras da Mocidade--ou As proezas de um urso

Alerta 
amlguinhos do Patüé 1 - A postos peuzaaai
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O crime do cabo Cara-
pos da Silva

A'PROMOÇÃO DADA .
NOS AUTOS PELO SR/
ADELMAR TAVARES
Ao juiz «Ja ..' pretoria civel foram

hontem rcmettidos pelo delegado poli-
ciai do 15" districto os autos relativo*
ao crime oceorrido nas inimediaçSes do
Circo Spinelli, no terceiro domingo <J«V
festa da Penha, este anno.

A autoridade policial, depois de hi*,
toriar o .acto, conclue capitulando O
crime de Antônio Campos -da Silva nos
arts. 294, paragrapho t°, e 304 do Co»
digo Penal.

Logo depois de os haver recebido, O
juiz daquella pretoria enviou os auto*
ao dr. Adelmar Tavares, quinto promo*
tor adjunto, que os devolveu hontem
mesmo ao dr. Carlos Affonso, com a
sua promoção.'Depois de relembrar o crime em to-;
dos os seus detalhes, o dr. Adelmar
Tavares, em face das provas colhi«Uf
pela autoridade .policial e da moderna
doutrina jurídica e jurisprudência dos
nossos tribunaes, classifica o delicto do
accusado de doloso e culposo.

Ivsteiideiido-se cm varias considera-
ções, assim conclue o representante do
Ministério Publico a sua promoção:"Em face ainda de infracções co_«
nexas, a infracção dolosa do art. 294
paragrapho 1° do Código Penal; aa in-'
fricções culposas dos artigos 297 è 106
do mesmo Código, uma outra questão
se levanta. A <la competência de Juizo.
Ve.iainol-a.

O Dec. 9.263, de 28 de dezembro'
dc 19.1, diz no art. 116: 110 orime, i
competência é determinada; 10, pelo lo»
gar do delicto ou contravenção; 20. não
sendo este conhecido, pelo domicilio ou|
residência do réo: 30, pela natureza do
delicto; 4o, pelai oonnexão." E no ar-
tigo ujr: "Nos casos do concurso en>'
tre a jurisdicção ordinária e jurisdi-
cção especial, prevalecerá a jurisdi-
cção especial, perante a qual rcapon-.
derão tambem o. autore se cúmplices, i

Ora, oceorrendo como oceorre, con-
forme nossa opinião, connexo aos deli-
ctos dos artigos 294 e 306, da juriidi-
cção desta ipretoria, o decreto doart. jj»,
da competência da Vara Criminal (*
ainda, pelos que sustentam doutrina'
centraria, oceorrem delidos do art. 204
da jurisdicção ordinária e 304 da jurf»-dicção especial) e importando a con-i
uexão, unidade do processo e do jttl-
gainento, roqueiro sejam os auto* re«
metlidos ao 111. m. dr. Juiz da 4* rara*
liara os fins de direito."

> — » m
NA i". VARA CRIMINAI

Uma impronuncia
O dr. Auto Fortes, juiz da 1* varai ;criminal, absolveu honitem, cm longia

sentença, Antônio Loneu Cliaves. pro-
cessado por tentativa de crúne de e»-
tellionato.

I.oneu, dizendo-se o fazendeiro Fran-
cisco Fernandes de Souza, de Cinco
Barras, foi à casa Queiroz Moreira *
C, da rua General Câmara, vendendo
ahi 40.000 sacca. de café, que dizxà
ter. Pretendendo, porém, receber Immt-
diaUimente quarenta contos por cont»
da operação, fez desconfiar os compra-
dores, (jue o prenderam em flagrante,
descobrindo-se a trama.

O dr. Auto Fortes entendeu que não -
cabe .procedimento criminal contra Lo-
neu, visto que òs meios empregados pot
elle são absolutamente inedoneoa,

i»m ¦

Hentl<i_6 Alve, o estimado e correcio
artista da companhia do Eden-Theatro, de
Wsboa, presentemente no Carlo3 Gomes
realiza amanhai naiuella antiga easa de di-
versSei da rua Espirito Santo, a sua festa
artística.

Por ei aí "a figura de Henrique Alves,
?ela estima «jue lhe dedica o publico, seria
mais que sufficiente para originar unia
cosa í cunha.

Apezar disso, o sympathico artista org.v
nizou para omanhS um programma surpre-
hendente, com c qual brindará os seus ami-
40S e admiradores.

- ©' o seguinte o programnia desse festival:
1* parte — "Premiére" da revista "Ca-

Oiote « lenço", Ma. qual o lionicnageado faíí
o' papel de "Pateta alegre", sua notável
creação.

a» parte — "Lci-Sam", tragédia japoticza
em um acto, em primeira c única represen-
tação.

Nesta peça Henrique Alves mpresentar-sc-á
numa nova feição artistfca.

O festival terminará com uma eonferch-
cia ilita pelo referido artista, «ob o the-
ma  "Como vim parar no theatro".

Não sc pódc desejar .programnia mais se-
duetor.

«fe Deve revestir-se de grande brilliantis-

010 a festa do actor Alexandre lAzcvcdo a
realizar-se na próxima segunda-feira, ¦ no
Recreio.

A companhia está ensaiando com toda a
actividade a peça ",Eva", que será represen-
tada nessa noite, pela primeira vez.

? Com um programma attraliente rcali-
zarl, no próximo «Ba 17, no Carlos Gonles,
a sua festa artística o aiVawlido actor João
Silva, da companhia do Eden-Theatro, dc
tishoa.

^ Realiza-se hoje, no Club Gymnastico
Portuguez, o espectaculo organizado pelo
sr. Antônio Marzullo, alumno da Escola
Dramática. Será representado nesse festi-

vai, o vaudeville "Felicidade conjugai", orli
ginal de Albin Vallabregue, em tres actos.

Tomarão parte no desempenho dessa pç.
ça : Carmen Fernandes, Elvira Roque, Nair
Xavier, Euclydes Simões, Luiz Soares, Pli-
nio Pires, J. Coral, J. Procopio ç A. Mar-
zullo.

^ "Não faço fé" é o titulo dc uma, in-
teressanto revista, original do A. Guinia-
.raes, Cruz Junior e Armando Braga; divi-
dida em dois acto9 e oito quadros e «luas
apothcoses, que, dentro em breve, seru dada
a conheoer ao puhlioo carioca.

A musica ó da lavra do maestro Costa
Junior.

URT.GUAY.BRASIL

O tratado do commercio entre
os dois paizes

Montcvidéo, 8 (A. A.) — O dr. Bal-
thasar Bruni, ministro das Relações
Exteriores, estuda actuàlmente o pro-
jeoto de tratado de commeroio entre o
Uruguay e o Brasil, que pretende apre-
sentar dentro de breves dias.

Dois recursos qne alcançam
provimento

O ministro da Fazenda deu provi»
inento aos recursos interpostos por Fi-
guciredo Marinho & C. e do dr. Decio
do Amaral Fontoura, dos áçlos do di-
rector da, Recebedoria do l.V.ricto Fc-
deral, que lhes impoz a ímilia dc 1150$,
c 100$, respectivamente, por infracç&o
do Tcgulamento dos impostos de con-
sumo. • •

AO MONOPÓLIO DA FELICIDADE
Loteria da Capital Fede > ai extratalda houtem

34.9*9I6 000S000
VENDIDO NESTA FELIZ CASA

Sabbado 50:000»000]
Natal l.OOO contos,

Habilitfte-vos.-RUA SACHET 15. - Francisco * C.

ii!iigi»[innH!i;i_i!:[ii9i»iii[íi:>iiiia«iaiiii_iiínii;:i![ai

nl linin 1 mvmh vüIlAllHf/l Iftliíilf \ 1111MASIII
I' Roupas brancas, gravatas c collarinhos dc
1 linho, pelos preços antigos. E' a que vende em
¦ melhores condições.

|87-Rua da Carioca-87
Não tem filiaes
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PALACE THEATRE"Grande 
Companhia de Operetas civ. Ettore

VI'l'ALB (Gyclo Theatral Brasileiro) 

: ij^lüi Novembro, Quinta-feira ¦ HOJE
¦ »->- Ultima e definitiva .êprcscntrição da linda,', ™& opereta de Leon Bard da palco do Palacc ,
, Thonlre.

LÃ DUCHESSA
DEL

BAL TABARIN
"ilillietús íi vorni.i nn Avenida Rio Uranco n. 138, Casa f• LOPES"b.ERNANDES & C. - Teleph. n. 537, das IO da I

, manha as 6 da tarde. â
Amanha nio ha espectaculo para ensaio de apuro da S

va opereta CINEMA STAH, quo sobe à seena Sabbado 11. ||

Ciiiema-Thcatro S. José En^ro|./e?_ohofl
Companhia Nacionáí, fundada om 1 do Julho~d"e WU—Direcção

seonica do. actor Eduardo Vieira—Maestro da ..

_jBB__Eg_3--_5-e'g^^ | f 
"^ 
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Theaf i*o CaHos Oomes
orchestra, Josó Nunes

Hoje 9 do Membro de 1916 Hoje
Na i.í e '2' sossõos ás 7 e 8 3{4

A íuiigaifica burleta carnavalesca

DANSA DE VELHO
Protagonista. Beinar.lino Machado

Toma parte toda a companhia
Na 3- sessão—A*s 10 3i-i — A revisia xle cos-

tuines portngnezesa: redea. solta
Compòres: Alírcdo Silva e Joíio do Deus

Brilhante desempenho pula companhia nacional
Os cspectaculos começam pela exhibição de films cine.

matogriipliicos
Amanha': O Criu.clio e A* flcdea Solta,— Em

ensaios; Dá cii o pé. R 1738

Companhia do Éden Theatro de Lisboa

|Èmpresa Teixeira Marques -Gerenciado A.Gorjao |
2 - SESSÕES - 2
A's *7 3j4 e £> 3\4- cia,

noite

_TYYT*.YTTT*._TTTTrT___»H-tI._IltT_KIItIl-_-_rSC

CINEMA -IR
Empresa J. Cruz Junior
HOJE

Rua da G.rioca 49 e 51
HOJEEm matlnêe e selrêe

Um programnia brilhante, com
4 films de suecesso

è lirsüfiis Brazileiros
Úm'fl.'hi:q-ip.Hòdo8 devem ver -Trabalho nacional

completo, nítido, em 2 partes.
Ab manob-as des submarinos, á tona d' água c sub-

inersos — O afundar, lançar torpedos debaixo
dágua, etc,

^ sõáS de Sillie
Rifche

Uma estupenda comedia em 3 partes do a(a-
mado artista

Quem quer rir aló ter dõr de barriga?

IA Mulher dos sonhos
Cirande drama de aventuras mysteriosas, em í parles

da fabrica italiana Aquila,

THEATRO RECREIO

ÍDe pés e mãos
u Uma interessante comedia em quo somente apparc

cem pés e mãos dns artistas.

.Todos aolRlS 
~

IH18

Companhia Alexandro Azevedo
Touin.o Cremilda de Oliveira

FIOTE3 - QUINTA-FEIRA, 9 - HOJE
A's 7 3i<l 3 8ESSÕI_S A*s 9 3l4
A notável peça em 3 actos «toHKNUY BIUECX,

traducçi-O <lo l_tl. Victorino

O maior êxito
da Oomedie

Pyauçaise em
1913

Simone - CREMILDA DE OLIVEIRA'
Moveis da MARCENARIA BRASILEIRA.

MISEENSCENE do actor Al-xaiidrc dt Aievedo.

SE3UNDA-FEIRA, 13 — Festa artística de Alexandre de Aievcdo
EVA. de João do Rio^

Amanhã, ás 7 3I4 e 9 3(4 SIMONE

Formidável e estrondosissimo exilo
A popularissima revista em dois actos e nove quadros

_?N (Sil

(!) ®
©®®®@®®®®@®®®®®®®®®® <&.

O papol do «17" por * O papel do "31" por

Carlos Leal f João Silva

i

Toma parte toda a companhia
Sceuavios deslumbrantisslmos

3 estonteantes apotheoses

Vivam os alliádos! O Estoril futuro
"ir_j_gT**- Em virtü dc de compromissos tomados com
IHRr 01 Srs. artistas «.uc tOm beneficio marcado.

"O 31" ter á de ser retirado do scena, passaii-
do, porém, a repre sentar-se aos SABBADOS e UO-
MTNG09

AMANHÃ — Fcstn artística de HEXHK.l'M Al"VIi»
 Primeira repres cntiição da revista DB OAPOIIV B

LENÇO o da pe«,n jiiponcza cm um acto LKI-SAM—
COMO VIM PABAR AO THEATRO, conferência auto-
bioS.apIiica por HE XRIQUE ALVES.

Dentro dè poucos dias:
Grande o sensacional surpresa '

CINEMA IDEAL
a da Carioca n. ÕÕ e 6.. Proprietário .\l. Pintoltua da Carioca n. 00 e 6..

Telephone C.

Fumar Somilla dc Havana
ú ter a sensação das libras.

~ Gasino Theatro Phenix
1'eniiliimos especiactilos dc

FÁTIMA MIRIS
; HOJE- Quinta feira, 9

A's 8 e 9 3ii , ;
R.ü.licão An lc _iv_l artístico

Mysterios do
Transformismo

Com scennrioà tran»parer,tcs dej
modo que o . .-Mico obçcrvo to-f
do o trabalha.

5 centímetros de
opera cômica

¦*¦*' "*^ «**'***'' '-ar mW **v *«¦ —r -____________________________MM
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Finítlizandd com o CÂNTICO
nERSACIÉREe Theatre Varietés

Com novos números dc FATI-
MA MIRIS

Amanhã — Adeus de FÁTIMA
MIRIS

Amanhã — Despedida de &
FÁTIMA MIRIS {

# Proximamente ^£$iM
•Adcllna-Aura Abr.inclip.. flt i-;q15

UA irMaravilhoKO c m-tiesticoUfJl |F»UJt programma novo ¦¦«_v_f___
Duas concepções dc arte. Dais lougo.o films

de estrondososuceesso vennidos num
só espectaculo !...

Aprcsentnçfio da extraordinária e iuedila composição
dramática, de grande clTcito c cnscenaçüo

denominada

A cegueira do citsoie
(MILICA, A CIGANA)

. actos de violentíssima emoção
Os defeitos do meio, a recusa do bem estar, a

vida na floresta c o capricho dos potentados servem
de assumpto ao presente vigoroso drama qne termina
com a exclamação da mulher semi-se!vagem c indi-
gena : Morro pela teu amor... e tu pela trahi-
ção l... emquanto as chammas implacáveis devo-
iam assustadoramente o casebre...

Os mundiacs fabricantes Pathé Frères apresen-
tam o impressionante romance dramático policial
AS DUAS FIDALGAS

em 5 surprehendentes parles
que desnudam um drama doméstico da maior verdade, cni-
oiidò sobre a vida real e que contém 03 mais (orles lances de
alegria, angnsiia, nmor e morto...

Como extra na matinée
O magnifico film em 2 parles

OS INIMIGOS DE TAGARELL
Segunda-feira—O monumental e mysterioso dra-

ma de aventuras—O Escravo do Salan, 5 partes
Qulnta.felra—A heroiua do saudoso romance—OS MYS-

TEMOS DE NF.W YOHK : Miss Elaine reapparccerá no novo
e portentoBO romance policial

AS AVICNTIJH.AS f>E 13I_AI*NE
V episódio, sob a denominação PARA A VHlvriGEM...

PAKA O FOGO ! 4 —actos. E mais a ultra-maravilhosa acçào
dramática da mundial fabrica americana Fox Film — LUTA
DE AMORES, 5 actos Segunda-feira, 2U do corrente, terá
inicio o mais prodigioso e sensacional roman.e policial até
hoje editado. Seu titulo é MULHEl. AÜDACIOSA-16 séries,
30 emocionantes capilulos. ' R 1737
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THEATRO REPUBLICA of«y«?*5?c.
Grande companliia italiana do operetas CARAMBA-SCOG-NAMIGLIO

Directür.artístico
CAV, ENRICO VALLE

Direcção musical
MAESTRO BELLEZZA

L
U no

¦ 
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HOJE r_ _A_/_s B 3i4 HOJE
Itíi i'c òssignaturn

Gloria...
Ser.saeioiml acoutecirnento artístico 1

i3 reproic:'.!ação «Ia novíssima opereta, em 4 actos «le Emílio Rcggio, musica do maestro Jlcttinetli

VOTAN CATUABA

1 SV1AR8A iVÃSMISI O HEI
•¦^6 W& -^B W JBk *MBm

(brasileiro)
CAV. ENRICO VALLE

ADEl.A HARATEI.LI — Elía Ca-
Giórdani — Cantores, baila riria.,Baniiun. cmRícsario, LU.lCíl CONSAI.VO—Colora..-. G..PÁSQU JXI—Bníniíde, esposa de C_t.r_b.i,

tiuba, Mina Jia.iaro.Ii — Oscar Ficar, Guído Mussí — Pasqualíno, Gaetáno Xozzi — Tom, secretario, A."rki^tíT-fc"', CQnvi<laiÍ05, artistas de variedades, orçados, etc. A acção passa-se em Nova York.
«--£•»» O papel le VOTAN CÀTÜA.BA será representado cm po rtueuez pelo actor Cav. ENRICO VALLE.
¦^ DESl-UMSRANTE MiSEEN-SCF.NE DE CARAMBA. _

A seguir: — A novwsiiiia opereta O DUQUE CA5IMIR0 — AMANHA: O REI DA RECLAME — Domingo, grandiosa •matiníe
Bilhetes á venda cas io ás Q horas nu Jornal do Brasil, e de pois no theatro.

CINEMA AMERICANO
Ò maior do Rio — Quasi ao ar livro — Não (om venliladores — Orchestra de !• ordem

Empresa Palmeira - COPACABANA
HOJE- Grandioso acontecimento cinematographico -HOJE

MAGESTOSO PROGRAMMA NOVO
constituído por duas maravilhas cinomatographicas, merecendo espacial menção o

grandioso trabalho, que constitue a aurora da ninematographia brasileira,
concepção do poeta Oscar Lopes

em O Hurprchendttntea acto»

A CAPITAL Finíssima comedia em O maravilhosos actos, tendo
como principal interprete o p-rande artisli AL
BERTO POLO, o artista queiiJo io Cinema;

(!t; CopácnliannA ¦_+<»*. /»»Sr\ Sabbado, Dia Chie, dedicado ás Èxmns. famili
__râ_iXi<9BÇ<5%U um programma sem confronto, Bertini e JBefcfcy Naiisea--

I j sensacionaes films Princeza Estrangeira e Resurreição de um» Mulbor. .

'¦•:-i
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?0s trabalhos da Liga Bra-
sileira contra o anal-

piiatetisifio,
Na ultima reunião da Liga

.Brasileira Contra .o AnalPhabctts-
no, foram designados: dele^os,

iileasa instituição respectivamente
nos Estados do Piaimy e da. la-
o-ahyba do Norte, -pa drs. Ray-
mundo Paes e Eduardo Plnt»
Pessoa, que sao os directores da
(Instrucção Pública nessas duas
circumscrfpiçõcs da Republica; -e.
ipara substituir o dr. Irlneu Ma-
ritiho na commissão de contas, o
dr. Josc -Arthur Boíteux, visto
j.8o dCrníiltvcm os affazorcs da-
ouelle jornalista o seu compare
cimento aos trabalhos da mesma,
commissão. , .__,_._,._

Foi lida uma carta do thttjotí
ILuiz Torqúato de .Souza, fiscal
do Asylo de Inválidos da Pátria,
pedindo a intervenção da Uga
junto á direetora de Instrucção
Publica para o restabelecimento
de uma escola na lllia do Bom
Jesus, onde residem mais de Tlti-
zentas creanças pobres .para as
quaes não ha a meHior partícula
ide inetruoção. Ficou deliberado
lofficiar-se, solicitando essa me-
dida.

Causou cxoeltetrtc impressão a
"eitura do avulso Contendo a rccla-
cção do projecto do deputado dr.
José 'Augusto, sobre <i propaganda
ila instrucção cm todo o 1*-iz, V
qualjá está em discussão na Ca-
mara dos Deputados. Esse illus-
tre representante do Rio Grande
do Norte esteve presente a reu-
nião, seientificando n asscmbléa
da resolução Sa municipalidade
«Ia cidade dc Mossoró, no mesmo
ilístado, augmemando a verba pa-
ra a 'dif fusão Ho ensino c crean.
«lo um Imposto sobre o análpha-
lictismo, papo por quem pedir a
oulrem para hssignár a seu roço.
Pelo '''Commercio de Mossoru ,
iornal que se publica nessa loca-
lidado e que s. ex. mostrou aos
assistentes, verifica-se que a m-
strucção ali vae cm grande tiro-
grosso, coiisiunindo-se com ella
quasi metade do orçamento muni-
cipal. . .

Agmdou bastante a noticia
•transmiltida cm •telep-anima da
Bahia ao "Jornal do Commercio
sobre a fundação da primeira es-
ícòla de iniciativa 'da Liga local.
O dr. José Arthur Bniteiix, com-
municou que a comniissão incum-
liida dc felicilar «S governadores'do Paraná c Santa Catharina
cumpriu o encargo.

1'or sua vez tratismiltiu o dr.
lErinès de Souza as impressões
Jiellissimas q-c trouxe da 'festa
ela Urinada Policial, realizada a 11
do passado, para encerrar o armo
lecth-o dc iQiti, coilchrndo ipor
exaltar os relevantes serviços fit-e-
«tados por essa milícia á çopula-
cjin nobre.

Encerrou-se a sessfio ás 5 no-
tiib, -ficando resolvido que a Liga
se mina todas a* quartas-fcirns,
ns 4 'horas, rio 'l/Stea de Artes o
KTffieios, gentilmence cedido pele,
«eu dijra" director, -em \#z -dc -o
lazer aos sabba*» como vmlia
acontecendo.

.1 Nessas reutriiles, ¦ (ftw serao pu-
l.licas, .receberá a liga as flflhe-
soes de todos <M patriotas que
inteiram 'trabalhar cai prol dos
seus- ideaes.

m » m» > —

A siiperproilucção da uva
na Argentina

n»í-iifij Aires, S (A. A.) — O jor-
nal ''I.a Nacinn" referindo-se -et vc-
.r,'.,„Sr, ,1-1 f—-ara dos Tleputarlos, Ho
Brasil, isentando «te •direitos fl, fru-
tas itrpeiut.rés importadas, cticnroCfe a
impoi-taucia dessa resolução que vem
«lar unia solução -opjoorluna 4 iiacs-
tão etc supcrprodücça. da uva na
Republica Argentina.

Conflicto e ferimentos na
rua João Caetano

Acctca tlcots"Ideai,'fomoí-hontempro.
curailoaTior vários raoazeu de familia,

mie nos teMctii àeolMttilels 'nao sc'tTa-'
tar de -vbnabundos c também que o
u-cfcriclo .coufKcto '*5b foi pnr elles
.provocado c sim nda mulher do. lio-
tcqmncíro, sondo oa dois tiros dispa-
fados nor este ultimo.

Jucá assim .restabelecida a vcraratlc,
— A respeito desta mesma local,

iicilc. nos o sr. Nelson Silveira ¦ elecl.-i-
rar que 'não sc achava envolvido 110
i-oiiflicto. sendo ferido nor liala quan-
«Io se achava a nnis tle citicocuta «lê-'irosde-VliFtaiicia do loaar.

Õflüel cokecto
O sr. A. C. apresenta-tne a se-

guinle phrase — "Esperando que
iV. Sa. continue a dai-nos {irefe-
iencia, o tilttil saberemos corre-
spoiider...", c pergunta sc, em
vez de "a ijiicil", não seria corre-
cto dizer — "o que'.

Em resposta, declaro-llic que

I BIBLIOTHECA
DO —

da ManM|
ii Adlinm-so A Vcnfla os vo-gi
H lumes: Ú

i| 0 i r-ilarquez de FayiHle, 
*

if Por fléi-ui-d Ao ücvvtú

10 Tamanco encarnado
Poi- Ileni-y Murgcr

Um casamente ia
época do temi,

Por Mirecomt

LÁZARO,
Poi- Don .Taclntho O. Plcon

DUASORPHÃS,
Poi- Mictte Mario

PEDRO E THEREZA
iPor Mareei Pi-évost

ÜM ERRO JüDICIüRIO,
Poi- Marc Mlirlo

AMOR VENDADO,
Toi- Salvador tfartna

Odio Irreconciliavsl, |
Por Carlos M. Ocantos j"j

Servidas e Mo na |
vida militar, |

| Poi- Alfredo do VIgny p

1 Memórias (te te
1 jovens ..*»«.,
8 Por H. do Balzac

í UM CASO ES€lJflO,<•
I Por H. do Balzac

| Mysterios da Villa Rosai
I* Por A. E. W. Mnnson

POR Ifl ALFINETE,
Pôr ,T. T.de SulBt-Gemwiu

MULHER DE MÁRMORE.
Por Curtos M. Ocantos

0 CORREIO DE LIAO
Por Maré 

'Mai-io

I Abbadessa de Castro,
Ú Por Stcndhal (Hcuilquc j
|| Bnzlo)

AS METRALHADORAS NA
GUERRA MODERNA

Quando se estudam os combates sus-
tentados em torno.de Verdunvum íacto
se impõe -á attençüo: — o papel quo
desemnenliaTam as companhias dç me-
tralhauoras. ,

As 'dáilnraçilcs dos prisioneiros alie-;
mãeo demonstram que os teclinicos que
ratmojavam -essas machinas de -morte
souberam aproveitar de unia fôrma nia-
nistr.il o terreno cm que operavam.

Está ¦clernionstrado que na guerra-acti-
Va o-emprego m-ethodico e .hábil das
metralhadoras mulo ser decisivo.

A's vezes 03 soldados francezes se
tèm sacrificado neucrosamcnte emsous
costos, abatendo com o foso das me-
trathailoras os -filas allcmã c morrcmlò
quando a resistência se torna impossi-
vcJ.

ív asn.n. a e8 dc fevereiro uma
•Companhia poetada distante de Lauve.
mont. causou Rratides baixas nas lilet-
ras ¦ eontT..Tias, untts do «er destruída
pelo ininii.ro.

No transcurso da retirada lcvUda a
effeito de 21 A as de fevereiro as me-
tralhadorai ue sacrificaram para-Jjrote-
der a marcha das côáímnas o para per.
niittir-lhcs se insBlIassem cm suas po-
sições ele combate.

Um oficial dc uma das companhias
de metralhadoras manifestou assim as
suas imoressões.

— Estamos actualmente de posse *de
t:ma arma eEficaz e cue se adapta per-
fcltamcrhtc ' ao temperamento ío f obrirclo
froticez. ÍSão necessários—aceresceh.
tou —• n.uita iniciativa e snnttue frio,
em meio ela batalha, para distinguir '»
lioa posição c occüpal-a cm . seguida,
para impedir-o avaiico do inimigo.

As Kecçõtís franciaas dc metralhaíio-
ras são formadas por tiomcns. ancis. ele-
ctdfclos c capazes de substituir o chèic
caldo. IJxistem entre esses homens um.
coritpatiltiirisiiio c uma solidariedade
admiráveis. CaJa companhia é uma
-familia en- que todos disputam o posto
dc maior Dericto.

A metralhadora, nrosceuo o official
é tuna arma que cresce o cntlittsiasmo
entre 03 servidores no semear o.esuanlo
entre 03 advc-rsariis. Conheço uma
peça.que dc 25 de íeveroiro a 4 dc
março fez 75.000 disparos. O offi-
ciai que__? manobrava viu oassarein-se.
antu seii3 olhos scenas inesquecíveis.
As ¦ citações, em or<lom--do (tia «•fazc-in
cotiliccer inílivi(ltialmi-.nte, os que se
(lislihRiitram netscs -combates. Um- cx-
ctnplo, entre miiitos, pótle dar unia
prova de -sua •valentia. No momento
maia violento do ataque allemão.. um
'.ualvo -me havia conecínlido, por a
descoberto sua metralhadora enterrada
l/ela exulesao de um obuz. conduzia-a,
cm companhia de tflh camarada ationdo
viu que o iniraiRO se encontrava, a
•pouca distancia. Os dois homens jjollo-
caram-ne i.iima escavação aberta recon-
Icmentc por ura -obiú!. Um dt>« niavos.
utilizou sua espadui para oor a _tnc-
Irmlliadeira á. altura ncceísatria para
oue o outro pudesse apontar. .

Desta fôrma èolitruntiiam todos os
seus cartuchos c. dc-jois de haverem
delido, cansa-iido-lhes -tntiUns baixa,, a
Eceção iuimina que contra clHis avança-'va tiieraii- a fortuna rara de -oatc* cm
retirada cí.iu -a peca.'ilOU o» nt* ''¦ ' " "-

COMMERÍ3I0
Uio, 10 dc novembro da xyiG.

NOTAS BO DIA
Na Estrada dc Ferro Cen-rul di

Brasil, termina hoje, to meiaúia, o
prazo paia o recebi monto ie pr»pcs*
tas para o fornecimento dc ff-To e
outros 'inctacs de füliuiçâó, c uo Lon-
sellio dc Compras -da Marmita, para o
dc dietas, fazendas, cal.adas e per-
ireil-a.

ASSEMBLitAS CONVOCADAS
Com.Kiiihiu dc Seguros llrasil. dia

iS, ás 1 horas.

- • 'ASSUCAÍX^ 
..Híntradas cm 7: 5.842 sSocos. -

BcsSe i»; 36.109; dijos..
Saidas era-71 4.30.1 saoços.
Desde i»i i^.rtí ditos.';.
Existência em 3, dc tarde: 263.^7

saccos.
1'osição do mercado: calmo.

. COTAÇÕES
Jirttncri crystal. -_ . . $580 a $600Crystal amarello. . , . f .90 a $5-oMascavo $380 a $400Jiranco, 3» 'sorte . . ¦ , ¦ S580 o f590Mascavo  $470 a $500

|{ PtlBCOS AVULSOS •— Ni
HOiipital: Volumes te-oclia-í?
üilos, S$; encadernados cmg
l\ percaliua, 3$. com enca-]
«dOrnaçüo Ae amador (cs
Hliecial), 4$000.
« 'No IntM-ior: Voltimcsi
glit-ocliados, 21(1500. enca
gdernndos cm pci'cnll«a,?í
i{3$S00; com ciicaderiwçãof*

Massa de Tomate-- :lf'
i da Companhia Manufactora de
Conservas yyimcnticias.

, ¦ I 1 Oi T

Está sendo perseguido por
um

'Fombs procurados pelo sr. fíiuui
Garcia, cx-empregado da Lcopol-
•dina, tcsidciitc 4 rua Soares nu-
•mero ioo, "Villa Loroca",-em Sao
Christovão, que I se queixa da ser
.perseguido por um indivíduo pe.
rigoso, que o .quer obrigar a dei-,
xar a casa.¦Ora, tis referidos predios eslao
cm litígio, diz-nos o sr. Garcia,
e ò próprio dono aconselha a que
ddpositcm -o dinheiro dos alugueis.

- «¦ ¦ — i o—

COXCORRIiXCIAS
. ANNUNOIADAS

•Fortólcta dc Santa 'Crui -para o
fürnecimeiito de ' «oneros alimcnticios.'foímgem. ferraifem -e outros-artigos,
dia io, ao meio-dia.

Estrada de -i-erro 'Central ilo Brasil,
para o fornecimento de ferramentas
e ferragens, niía io, ao meio dia.

Estrada de Ecrro Central do Brasil,
ipara o fcrnccimcnto ele tintas, oleos/,
drogas e artigos semelhantes, dia n,
ao mek>-cia.

Estrada de 1'crro Central do Brasil,
para o fornecimeino de limas, para-
fusos c pontas Parij, dia .3. ao melo-
dia. • ., ¦

Estrada dc Ferro Central do.Brasil,
para o fornecimento de Materiaes <je
eonstrucçao c artigos scmelhahtcB, dia
14; ao nicto-dia*

Kepartiçao de Águas e Obras Pu-
blicas, 'r>ara o foníeciinerrto de mate-
riaes, objectos dc escriptorio expedi-
ente. forram-ns e -artigos diversos, dia
14. ao meio-dia.

Directoria Geral dos Correios, para
o serviço dc cónimcção de matas c
collectíi -da correspondencia nesta ca-
pitai elia 16. ás * horas.

Estrada de ^erro Central'do Brasil,
parado firncclmento de materiaes ele
illiimiiiaciio. Clectricitlade c automo.
veis dia 16. ao meiò.elia.

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento ele carbureto de
caléio. dia 18. tio meio-dia

Directoria Geral do:. Correio», para
a venda de 5.728 k,_oo úe • ci-un-bo,
dia 20, ás 3 horas.

Direcwria Geral dos Correios, para
a acciuisicao de 20.000 malas para
correspondência dia 20. ás ,"i horas.

CoIIirío Militar dé Barbaccna pa-
ra o fornecimento, de icncros alimen-
ticios artigos pari limpeza . illnmina-
ção ferragens, etc, dia 2*. á 1 hora.-

Estrada ¦Se Ferro Central do Brasil,
oara o forneiimeiito dc ferro Guza
dia 22, ao meio-dia. .

Estrada do Ferro Central do -Bra-
sil, ipara ò íornecímento do toras fal-
niicjad.s de madeira de lei, dia .'.o,
ao meio-dia.

Dire-ctrri.-i Geral dos CirrciPS, para
íorn-iiuicnlo de m.i-v-ial. da 3=.

ás 3 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia de Jo5o da Silva Guima-

riíes, dia io. íi 1 hora.
Fallencia de losé Bittencourt de

Souza, dia 13. ü"i hora. ..
Credores do Molrclles e Pereira,

dia 16. ás 3 horas.
Fallencia dp Ií. J. Tires, .dia 21, a
hora.

Fallencia de José Curuso dia 20,
á 1 hora

Fallencia dc I.. Soares FllRUetras,
tjia 2j, í 11I2 hora.

CAMBIO
Hontam. este mercatto abriu inde-

ciso, viptoraneto, para os saoucs. as ta-
¦xas Ae I2i|8d., nos banvos eslran.
.«eiros,-c rajl.lad., 110 do Brasil, pa-
ra peqticnás Quantias,

As letras üò -cobertttra encontra-
v.tai dinlreiro a 12JI16 e .12 7l.12.tl.

O Banco do Brasil conservou, para
ou vales, a taxa de 11 isl.fid.

A' tarde, o tilercado enfraqueocu,
visorando, para o fornecimento dc sa-
oucs a-Kia-de 12118 d. e para a
otmiirra do napel parlicular. a «e
12 3I16 tt.. fttdiando o -nicrcitilo nestas
condições

Os negeeios do dia foram regu-

Forani afíixatlas n'as tabellas dos
bancos

dos do algoiHo, a Fabrlclo G. W»*0;
sa: 201 ditos, a Tliomai., ela Silva,
100 ditos, â ordem: -232 .çnlo»- * or"

.nii!

Tres notícias do JMe
Recife, t- t-\. &•)<&&$£$'£'£

tem. 380 ditos, o' Ztíta'Ramo.1 «t» ^'|a,,B .Veliuim* providencias para
litos, á. ordem; SO dito» 4 ordem. ]™0™'\ ^.__ dc,,},„r»rtes.

,=S harri, da oleo, 5 ordem, .17 B"_ '&„.«, «(\. A.) — Esti marcada
ris de oleo. á ordem; 35 cantai1 íe ';t'fm_iy;a'.,n„i'ni,Vce,iiferetiç;a d.
oleo, á ordem; :oo saccos elo cocos, para aman 

d 
'..,.,„„ Milimí.-..

á C. C. Alimcnticias; 60 ditos, a Soa- f^S^".^ '(A. 
A.) _ Veve reunir-

res.ltastos. „..,,,' *e, sexta-feira próxima, n sociedade
Pelo vapor nacional "Itaituba , dos (,o ARr|cn_tlirs para tralar da detesa

sul — Carga recebida :

ALGODÃO
Entradai cm 7: 630 fardos.
Desde 1": 2.070 ditos.
Saidas cm 7: 1.097 fardos.
Desde i": 4.272 ditos.¦Existência em ,8, dc tarde: -3.901

fatnios., ..",-'.•..
1'osiçãa do mercado: paralysado.

COTAÇÕES
Fcrtucs  ,27$ooo a 295000
I-rimciros sortes . :. .25?uoo u 27J000

BOLSA
Hontem, a Bolsa funecionou bas-

tante activa. tendo sido cffcctuado ro-
Ciliar numero ele neeocios.

As aooliccs geraes, ficaram cm bai-
xa; as da C. de 15. .de Ferro, as do
C. do Tlrésouro, ns rõoulares, ns
M.meiras, as MuniélóScs, as acções das
Loterias, as das Minas S. Jcronymo
c as do Banco Commercial, niaiittaas;
as do Banco do Brasil, firmes, e as
das Doeis de Santos, sustentadas.

VENDAS
Apólices:

Geraes de i:ooo$. 8, 12 a . 8is$ooo
Ditas iitem. 3 817S000
Ditas idem. 22, 3, 1, 7. 8, -

10. 21 .• • 8i8$ooo
C. de E. de Ferro, .jovnlé . ¦ ¦ . •

o fiin do mez, a. ... • .. 8055000
Ditas idt-1.1. .1, «sii*./*S 7, f). :

io, 13. iOò a.í, i.l... -8075000
Ditas idem. 15 a', f ." . . . Ko8*ooo
Ditas ideaii; 5. fi 810S000
S. da Baixada, 2 a'.". . . 800S000
C. do Thesouro. ele 200$, 3.

3, 5 J75$ooo
Ditas dc íoo$. ia..... 775?°oo
Ditas de 1:000$. 10 a. . • 805*000
Ditas idem. I, 2, 7. lll, 25,

Co. ,133 8005000
Muniçipaes dc iqú. port-,

25, lio 29 32 a." .' • . 1875000
E. do Rio, do -500$, 110:11..

4  .... 425$000
K. dc Minas -Cernes; de

xionoS, 4, C. 10, 20 a. • 8o5$ooo
Bancos:

Lavoura, 1 fi. 23 ».'. • . -«40»ooo
Co»!/-.iiiliiciJ : jMinas S. leronymo. ,00, 500.11 285500

Ditas Heljm. 100 vlc. 30 dias a 2SS.000
I-roRresso Industrial, iS a. . 170S000
Seguros Garantia. 3 a ... 3'o$ooo
Docas de Santos, uotn.. 100 a 4õ55ooo

Dí-íwi.tiii-íJ :
Industrial Mineira,.0 a. . . iqoçooo
Ma-nuf. Fluminense ' so a. . 1705000
Docas dc Santos. 10b a. . . 20OS000
rec-ropolitona, 13 2ot$o°o
Sobsiaiios S,ooo a.. .... =oS.oo
Ditos. 450 a. ....... cof.íso

li—1

portos do sul — Cawa rceeuitia : •»» ílo
saccos de feijão, a &nha Kamos; 59 __.
caiicas de banlm, ao meanoi ij, ia-
cas de carnes, ao mesmo; l,'3xdltos,
a 'Thonuns da Silva; .34 «acco,- di
arroz, a Queiroz Moreira; _'oo;=barrberas dc carnes, a Prlstal 4 d.IJS- ."
Almeida Siemann: 300 -amarrado» dc-
iabomliav» A. ltodricties; 332 anu -
r.ndoa de cotiro», a ordem; ifU "ar.
Tica, de matte, a V. ..Macedo; 94
barrica, dc couros, a orcem .

Pela E. V. Central do .'l.rasil -

(Maritima).—_ Carga recebida- •""

ilu assucar

JÜllL
CORREIO — Esta repartição cx

•pedirá tiuilin. pelos scRiiintcs .pa.iue-
lei ;

Hoje:
llalmra. para Santos.. Paraná. San-

^?3;^„LArfJlfs'Ranial..o; 31 ^ ^\d™™^ di,p,o°alé'"Lt
tos, ao mesmo; 30 d"0»:.,".» fSEfc ,..,..,_
7 ditos, ao mesmo; 10 <lfe?jií_^. _' °23i>f«iMfii. 

para Dakar e Gênova, rc

&miMtaGSSi í?« • mi?*» rora °cxtcr,or ?,c :1' -d- ,!l':

Amesa de rendas de Foz

[do amador (csiiecial)
4$S00

|{ Instrncçõcs parn assi-jj-.
ügnatwas vide nnnioi-osjj
Ç anteriores. 'Vendem-se col-
ft 1 ec _ões a iircços reduridos. íj

¦10) m mm*

'Curílyba, S (A. A.. — O gitar-
tél-genetral desta circumscnpçao
militar 1 determinou qufc o ciipitão
Sebastião Pinto Silva .se entenda
com o delegado fiscal do Thcsouro
Federal aqui, afim dc mandar or-
car as despesas com as obras nc-
cessarias1 para a terminação do edi-
ficio' destinado á Mesa de Rendas
dá Foz do Iguaísú. cm cumprimeii-
10 de ordem do ministro da Guer-
ia. em vista da requisição do Mi-
nisterio da Fazenda.

, 
io|, o>loi

Ã 90 dias:
Londrca . . ¦
HamburRò ¦ -.
Paris. ...

A' vista :
Londres „, • ,
Varis. . •. •
Hanilutrjío . •*,
Itália. . . .
Portugal. . .
No\*a. York *
Montevrdco .
dlcbp.-inlili . .
Iluciios .-\ires.
Suissa. . . •
Vales -cto café
Vales ouro, . |

12 71.12) a 11 isl'6
$745 a $75._
S;i6 a $7'8

¦12 71.12 a 11 1.516
S726 a S733
$750 a
S6n a

2Í7HS n
í$2io a
4S410 a

S8S7 a
1$855 ci

$81; a
$723 a

COMOS:
CERA DB ABRIjHA
METAES VELHOS
CIMNA, LA «SEBO.

Rua ila Alfândega 11Q

..'55
SúSfi

2$857
4$266
4$490:

$892
1S875
$82ti
Sre8¦2$2tl2

Caixa de Conversão
.POBTOiS O.

São quem melhor ágio pagam-
-AVENIDA-RIO BRANCO, 49.

t.i(''

cm vez A: "a qual", o correcto
óciia dizer "ii '^Hcil", porque o ver-
lio corresponder requer a crase ci,
isto í, preposição com artigo.

II
Um ationyino perRttnta-me :¦a) _. Se tem pleonasma na

plirasc : "Essa noite cfonili uni
j-OHiiio abqrrecido".

Em resposta, declaro-lhe cm cpri-
miciro logar, que na pergunta ha
dois erros; devia ter dito — Se
lia pleonasmo ua íihrase"; cm sc-
Blindo logar, póele ficar, sabendo
<íue pleonasmo não é vicio quando
sc emprega para dar mais cncrfii;i|
ia plirasc. como .nestes exemplos : 1
(Vi com os meus olhos, etc. I

/,) _ l-crgunta-iiic, depois, como
sc deva pronunciar as palavras —
"perito" c "mendigo".

•Em resposta, declaro-lhe tjuc
ncsla .pcrguilta ha também 11111
i-n-o, ,pois devia ter dito ~- "Como
lv.? devem pronunciar as pala--v-ras..." isto i. "como devei» ser
¦pronunciadas, i.", porque o se é
ápassivador, e a plirase tem por
sujeito as palavras.

Quanto á pronúncia dc perile e
¦mendigo, pôde ficar na certeza dc
,.ue ambas são de 'Origem latina, c
são tonicameute accpntitadas itci
¦penúltima em nuSsa lingiut; pouco
inipoi-ta que a palavra merilo se.itt
accóntuada na antepenulittiá dc
«ccêrdo com a origem latiu;-..

III
O sr. N. T, .pcrgunla-me qual

a difíerença entre "pães de fami-
lia" c "chefes dc familia".

Em resposta, declaro-ihc que"pae de familia" é 0 homem que
tem mulher e filhos; c chefe eiV
familia póele ser pae, ou irmão na
íalta elo ipac, ou pessoa dc mais
n-.ttoritliulc eut-e parentes que vi-
vem cm co-.um.iiii!.

IV
-\o sr, C. responde o seguinte:
11) "- O p.irttcipio «torta per-

íence aos dois verbos .iion-t-!- e «ia-'fal-;; por exemplo: "elle foi morto,"elle este morto". No primeiro
c.iío, o .participiõ morto pertence
ao verbo viàtaf na voz passiva; c
110 segundo caso, trata-se do ver-
bo itjorrcr.

b) — O correcto i diíer: "Satt-
d.irles é que eu sinto .por te não
ver"

Um juiz paulista recebe
uma manifestação

S. Paulo, 8 (A. A.) — Os advo-
gados dc S. Paulo 'fizeram hoje,
ás 15 horas, no Foru-m ¦'Civcl, des-
ta capital, a anmiticiacla manif.es-
tação dc apreço ao dr. Martins
Menezes, juiz da 2" Vara Civel.
A demonstração da classe dos nd-
vogados Toi motivada pelo faeto
dc ter o Tribunal de Justiça man-,
dado àrchlvar a .tieixn-crime apre-
sentada contra aquclle magistrado
pela sra. d. Francisca Falcão, a
quem o juiz da 2" vai-,1 iiegòn li-'
cença para oulorgar .procuração
num feito judicial a pessoa que
não se achava legalmente babili-
tada para -exercer a advocacia. O
dr. Alfredo Tujol saudou o 'hotne-
nageado, cni nome dos niatiifes-
(antes.

Centro Musical do Uio de
Janeiro

'A directoria do Centro Musical,
desejando dar toda majestade que
requer a. execução da s.vmphonia
solenne " 1812", a qual consta elo
programma do concerto cm com-
memòração ;'i data da proclamação
ela Republica, solicitou do sr. co-
roticl Américo Almada, conitnan-
d.inle do Corpo dc Bombeiros, o
concurso da banda de musica do
referido corpo, no que foi atten-

dida. afim ele que a mesma cm
conjunto com n grande orchcstra
execute a referida syniphonia.

Do .programma consta, ao que
sabemos, entre outros iVtimdrbs de
grande importníuci.i, o Prelúdio do
4" acto da opera (alvorada) Schia-
vo, cio saudoso maestro Carlos
Gomes.

Amanliã, ás 9 ile horas, reali-
m-sc mais uni ensaio, eom grande
orchcstra, ela; musicas que serão
executadas.

. 1 *»<—«fg.-a-,Lr»

'Pequenas noticias ds
S. Paulo

IS. Paiitòi « í(A; IA.) ^- 0'Trilm.
nal de Jusliça reunido cm sessão sc-
crela resolveu édlíM ni - ínfefrinaçoçs
nue leleve prestar acerca da vaga de
juiz .cm -S. Carlos.

IS'. 1'atilo. 8 (A. A.') — O engc
iiheiro Luiz Carlos reassumiu o cargo
de inspector da sessão de S. Paulo,
da -Estrada do Torro Central do Bra-
sil.

,S'. Paulo. (A. A.) — Muitos advo-
gados do noss.i fero farão hoje uma
nianifestação dc «preço ao dr. Martins
Menezes, juiz da e* vara Civel.

S. Pauto. 8 (A. A.) ±-0 Monte
de Soccorro, atinexo á Caixa tico-
nomica, teve durante o-primeiro, .-inno
do seu ' f •.-.ticion.Tmciito, um movimento
de í.370 cintos.

O aprendizado agrícola
tiõ Pará

Pelem. S (.A. A.) — O ".I.stado
tio Pará" diz t|iie os animaes fle raça
elo Aitvrcndizai!') Agricala, "ão foram
vor.v.ifx nn treivcrno ch l-.!>t.Kl« ,e sim
transferidos, põr ordem do Ministério
da Agricultura, para o fazcuda-motk-lo
federal, ela iha do Marajó, sendo
acíihiíianhaiWs rclo respectivo íiiutor
que delles to-t.r".i posse les.il

flfKm. 8 (A. A.) — r.i.b a ira-
"rensa recet.e.i com incrend-i Isympa.
thin n cilulidãtm-a do clr. Silva Ho-
fdíio. "para sovcna.lor <\> -; Rvadu i>o
próximo periodo, Ctialte'24-i'lo o a.istc-
ritlãde pessoal ii candirla'-., f..via Ia-
rer uma adltiitiiMr.içíiô independente.

LIBHAS-Os soberanos forain gotado.i a....
208500.'20$.sfi. c 20S600, iicaudo.com
compradores a estd'Wço e Vendcdo-
res ão de 2if$70o.

As traiitacçõès -conhecidas loram re-
guiares

1,'ETRAS DO THESOURO
As letras papel forani cotadas ao

rebate dc 5 por cento ficando com com-
compradores conforme a ¦datadacims-
são aos cNtrc'11103 ele 5 a C il- P°r ccn-
ío, e vendedores aos tle 4-a 5 1I2 por
centp

OFFERTAS
¦Aholiees .- I-Vncf. Comp.

-Geraes de 1:000$.' SiSíooo 8io|ooo
O. do 1-or.lo. . . os-Sooo 9455000
C. de E. dc Ferro 808Í000 805S000
C. do Thesouro . 8o7$ooo 8os?obo
S. .da Baixada. .. 800S000
Frovisoriar. ... 8o5$ooo
Tudiciarias .... Soosooo ~-
li. do Rio (4 °|P) 8o$ooo 79*000
E. elo Uio. de 500$,
nom  420J000

Dito de M. Geraes 808Í000 8oz$ooo
Ditas do E. Santo.. 7io$ooo — .
Municip .de 190(1.' i93?otjo
Ditas nom 197*000 '¦"¦—
Ditas tle i9i.|,port. ,t.8$ooo 315S000
Dilas. iioin. . . . 3t8$ooo 3'5$ooo
Dito do 1904 . . ioo$ooo —
Ditas de 1914.1'ort. 1875S00 1S7Ç000
Ditas dc Bello Ho

tizemte. ....

1'ijrro, loves » o.
,Rua Marechal Floriano, . 174.

Commissarioi de café, manteiga» c
ccrcacs. . .

CAFÉ'
MOVI-MEXTO DO MI.RGA-DO

Rilos iac.
cm C.

37i-fi":

¦S;.3ío
213.900
«9-3=0 _5_____9

377-43'

fi.íOi
5.-45'-'
2.200

A apologia do IM
¦Porto Alegre, S (A. A.) — Cite-

gou liontcm a esta capital, o i
Ezcquiel Ubatuba, nue concctlt-u
uma cnlrcvista ao "Diário", fa-
zt-ntlo a apologia do gado "Zebú";

O viec-prcsicler.te do Estado, em
exercicip, general Salvador Pinhcl-
ro Machado; recebeu muilo bem o
propósito do clr. Ubàtuba, de rea-
lízar uma conferência qtw terá lo-
gar ua segunda-feira próxima, ba-
vendo hnciédado entre cs criadores
por ouvir a sua opinião sobre esta
raça.

A "Ullima Hora" publicará ama-
nhã unia entrevista com o dr. Uba-
tuba sobre o gado "Zcbú".

¦ 1 ¦ o m
MOVIMEXTO OPERÁIIIO

""ctleração Operai-la do Uio ilo
Jnneii-o

Convidam-sc os trabalhadores c
c) — E' lambem correcto dizer'n povo em geral para o comicio

— "1E11 é que ciei..." ou — "ijnem 
|dc protesto a realizar-se hoje, ás

deu fui eu
V

lAo sr. V. P. declaro que os
verbos nitcieif, e remediar, mudam
ei t do radicai etn ei nos presentes
ido indicativo e subjunetivo, ex-
cepto .na t» c 2" pessoa do .durai,
e na 2" pessoa elo singular do im.
iperativo. Quanto, porem, ao verbo
paliier. é inteiramente regular;;
diz-*e "eu palito, tu pallias, etc.,
etc, conservando-^! sempre a vo-
gal i do radical.

VI
iAr» sr. J. M. declaro que é

(foritcta a locução adverbial "110
rmtniito", que eqüivale ao adver-
bio i-ii/i-cf.iitlei; mas não sc emj.rç-
ga a expressão "no entretanto .

Cândido LAGO.

5 hol-as cm ponto, no largo de São
Francisco dc Paula.

Este protesto será em nome ele
todos os homens livres e de senti-
mentos humanos c-ontra a sclvaje-
ria norte-americana, que acaba
dc cOndcmuar á morte uni, nosso
companheiro pelo ur.ioo erime de

lutar no lado dos oppriiriidos.
- ¦ mtt&l+ism******?*,*-.-'—-¦-—

M.OVI) BIIASILHIP.O

Uma nomeação justa
Acaba de ser dislinglimo pela

Dlrcctciifi dn l.loyd, com a nonicá-
ção dc comniissario tio paquete
ilííiieu Geraes, o sr. Chrispim An-
tonio dc Souza.

Foi uni acto de justiça da nctual
gestão da nossa .grande empresa

1 de navegacã-

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

r.osumo dos prêmios do plnriò
n. 330 roníisàdn 0111 7 novem-
lirn de líllOi
PRÊMIOS DE 1G:OOOS A liOOOS
34070 vend. Capital lfi:O0f.S.0OD
giíüG 3:0fK)í000õcniT,  2:onnsiioo'(.071 lttWfiO

30S71 ItOMíÔOO
Qqq-iq 

' 
,!inn5..ll!l•78_i ' 
 líodsonü

3í.-)_;n..' riO'JÍ'00
920. iiuysüoo

PP.EMIOS DE 2005000
OOHO «cea «900 40690 53077

37'luO 30730 310% 11791) 28006
15019 24120 172G3 17091 1773(5

31 3."iSiil
PP.EMIOS DE 100-000

3G73Í 5100.1 27637 13(167 57205
llfiS-U II3313 0.".s 4H753 29'.'89
2W01 11074 31M3I 3701 38268
20823 49597 4794Ú 88740 58522
41tiG3 2953 21767 b3'.77 íi3:M0

4927 23617 1S810 15610 313ÍS
APPafiXjMAÇÒKb

3497,8 e 3.1P0 201.Í.100
22S'i!i c 23*." 1-03S900
2Õ96Ü 0 26903 50:000

DKZÈNÁS
a 3'.9RÒ 605000
a 22S50 40SHOO
a 2697.» 30Í000

CF.NTEXAS
35000 20S00O
22900 10.-000
27000. SS000

rodos os números terminados
etn 79 tèm 4$fi00

Todos .os iinincr.-'S terminados
om 9 I6m 2S c-xcaptuatulú-se os
terminados em 79.

O íisc.-.l do governo, Manoel Cos-
me Pinto. ,

O director-assistente, ar. Anta-,
r.ip-OTyuiho-dos Santos Pires, vice-
presidente.O director-presiclcntc, Alberto
Saraiva ciei Fonseca.

O escrivão, Fin/uHO ae Canina-
ria. __,

Existencin
de tar.lo ....
.Entradas em 7 :

lí. 1'. Central. . .
E. 1!. Ivcopoldina.
Cabotagem ....

Total. . . •
Embarques cm 7

E. Unidos. . .
Europa
Cabotagem. . . _

Existência em 7. de tarde. 3C3-5-10
Entraram desde o dia 1 de )Wl»

até hontem ^\3!-^,eMnclS^AÍtl'
caram cm c«i.'.il período 9.?.2771 ditas.

.Hontem, este mercado abriu sus;
tentado, com poucos lotes expostos a
venda e rc-mlar procura, tendo sido
reatadas de manha tra.isacQocs de
4,103 saceas, no preço dc 9?4oo, a
arroba, velei typo 7.

IV tarde, foram effcctuados nego-
cios de cerca do 6,000 sacca.-. cios
preços de 9$4oo c 9$5oo, fechando em
posição sustentada.

A Bolsa dc Sova Yort; abriu com
1 a 4 iKi.UOii dc alta.

Falsaram -por Jtradtáliy 5S.000 sac-
Cas c cutrarãtn por barra a dentro
$03 ¦ditas.

.... 9S700 e o$8oo
, , , , OÊJOO c 0S500

ó 
" 

, , qSioo c 0S200
o . 

'. 
. . . 8$8oo e i!Í!)o»9' SANTOS

lím 7 :
Entradas: ;i..1'.1 saceas.
lle?'lc í": 2T2.196 saceas.
Media: 30.314 saceas.
Sabias: — —
Existência : e.503.080 sacras.
Preço pòr io kilos: íSfioo.
Posição do mercado: calmo.

¦ t.-_c Irtuíos cõmmi-inicam .que as
cotações dc café são os seguintes-.

' ÍJancbsi
Commercial • • •
llrasil
Lavoura. . . . ,
Commercio. . •-"•
Nacional
¦M-ercüiuil . . . .'i
. C. ae Seguros:
Brasil
Minerva. . . , »
Garanti.-.
Integridade. . . .- listradas de Ferre
Ms S. .lerotiymo ¦.-
Noroeste. . • *
Goyaz. . . . ,'
Rede Mineira. .
Norte cio .Brasil. .

C. de /"crirfo0: . •
lírasíl Industrial •
Ií. Incluslrial . .
S. Felix. . . .-!.--'
Alliança. . . • • -
Corcovado ;
I'etropl!lana . . .
S. T. de Alcântara
Carioca. . . . * -
\merica Eabril. ..

íMÁgécnsa ....
Cof. Industrial. .
Cometa :-
Tiinca ... . . . ,
Incl. dc Valença. .¦ t'<ivcrs-i.--.
3\ica-r da Bahia. •¦'
D. do Santos, nom.
Ditas ao uort. . .
Ibotcrias '-
TI e Carruagens .
Centros Pastoris. . .
Mclh. do Maranhão?
T. c Colonização .'
Merc, Municipal .
Melh. no llrasil. .
Cervejaria Brabma.

Dcbenl tires:
tlocas ele^Santos .
America Fabril . .
Itrasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
..Mero. Municsiiã!.'.
Prog. Industrial. ¦ .
Aniarcticti Paulista
Tecidos Alliança .
S. P. de Alcântara
lt. U. S. Paulo. .
Tecidos Magéense.
liom Pastor. . . .
TiíU; Mineira. . .
Conf. Industrial .
Corcovado. . . •
Cèrvêiôri\i Brahnia.
Tecidos Tiiuca. .
Nav. Costt-irn. ,-...
Te<\lo3 Botafogo.
I.i.z Stcarlca'. • .
M. l;lii!iiiticnse. .•
S.«. tle Sapopctnlw-,

¦i3o$ooo — ,

•1CS.000 1C3S000
zosáooo

147$ooo i.l.iSooo
i6S$ooo

i8o$ooa 175S000
¦ 212$0OO 205$00O

35$ooo
—. 2Í.SOOO
3io$ooo

5S$oob

á'8$5oo
'.i 1:28Í..O.CI
. ' 33$POti

i4.ooo

27$5oo
£ü$O0O

.31S500
iüSouo

duas.
6

Tvpos I ror 15

"i85$ooo
I75$ooo i^oJooo
do|ooò Í8$o"òb
..— iéo$.ioo

. —« J4o$ooo
175S000 is»$ooo
•202S0O
I75$oou. -•300ÇOOO
IO0S0OÇI 23$O00
ija$ooo 1I..Í001)

I20$000
l8b"$ooo iooSooo
400.000 3405060

22Í..nn 3l$500
4SOSOOO 4f.3s.10o460S0OO
;i2Í75o I2$O00

62J000 jjGÇo.òb
24$00O 21S500
—* 4o$ooo
7$=oo 7S000

66$ooo
oo?ooo
I4'o$ooo

2Í.6$000
2Òó$odò i<;s5ooo
2Ò'Õ$QÕ0 —
i93$üqo i8ó$bòò

196S000
200?000 —¦iSoSooo

tp4$nflo
20n$;>0O —
gcSoon —
i'3'o$aoo iro$ooo
ip-.Süon iSS$ooo
«Í)5$oí>o —.

iSo$ooo
igo$noo

2^0$iJ01 soii$òôo
—' iS.sSooo

tí)Ê?O0O —505000
i3p$ooo

i^sSooo —
i93$opò —

HKXOAS PUllTiTCAS
AI.EANDECA DO UIO

lUiula dc hcnleni:
E-.n ouro  i2i_-.2.|CSiPo
Em papel. ...... 216:9^0^081

meida Siemann; 25 ditos, a Casraiiro
Pinto; 10 ditos, 00 nicsmoi 5o oitos,
a Zenha Kamos; 12 ditos, a Casemiro
Pinto: 9.ditos, a Koclia; 30 ditos, a
Teixeira Borges; 50 ditos, a Ascen-
são Santos; 8 ditos, a Almeida Me-
.mann; 9 ditos, n Eduardo Grijo; o.l
ditos, n Dias Kamalho; 8 ditos, a Gui-
marães Lima; 3-' ditos, a Carlos la-
veira; 10 ditos, a Guimarães Irmão;
43 ditos, a M. Ângelo; '8 dito.-, a
Pereira Júnior e l;illio; 100 ditos, a
Soares Bastos; 19 ditos, a Guimarães
Uma; 10 dito3, 11 Caldas Bastos; 100
ditos, ti Soares Bastos; 50 saccos dc
milho, a Teixeira Borges; 2S ditos, a
Ferraz Irmão; 30 ditos, a 1-. Gria.
nini; 30 ditos, n Cruz Vieira; 40 oi;
tos,.a J. S. Costa; 11 saccos de ar-
roz, a João Borges; 10 ditos, a J.
Moreira Silva; 9 balaios de batatas, a
Guimarães Irmão; 13 ditos, ao mesmo;
9 ditos, ao mesmo; 40 ditos, a Teixei-
ra Borges 15 saccos tle batatas, no
mesmo; 10 ditos, a Teixeira Mello;
17 ditos, a T. Martins; 22 jacas de
carne, a Souza Vallct 4 tlitos, a Coc-
lho Duarte; 200 caixas dc águas, a
E. A. Caxambu'; 4 ditas, a Affonso
Vizuu; 23 caixas ue azeite, a Gio-
reli; 7 balaios dc cebolas, a Teixeira
Borges; 3 balaios de alhos, no mesmo;
63 saccos dc cebolas, a Teixeira Mel.
lo; 12I1 ele aguardente, a Gtiicbard;
lis du vinho, a A. h- Carvalho; i|5
de vinho, a A. Silva; 12 fardos dc ai-
godão, a Serãpliim Clarc; 100 latas dc
yihosphoros, a Zenha Ramos; 3 caixas
de conservas, n M. Erankel; 1.220
Iralas de papel, á Companhia Itaco-
loira-; 1.550 ditas, á mesma; 20 sac-
col üc talco, íi K. Urban; 104 paço-
tes de fumo, a Carlos Taveira; 5 íar-
dos dc fumo, -a Siqueira Veiga; 8 dl-
tos, a Gomes Irmão; 1 dito, n Pring
Torres; 25 barricas de L-aolini, a J.'C. Lopes; 15 ditas, a A. O. ordem;
84 saccos do ocre, a,A. Anjos; 1 eu-
capado de pe.les, a Cruz S. Carvalho;
25 caixas 'dc carnes a 'Barbosa Allui-
querqite; 6 jacas ele toucinho a Pc-
reira de Carvalho; 12 a ordem;- 16 a
P. C. e C; 13 a C. B. o C.;. i
a T. B.; 8 a T.s 3 a B.; 1 iacá
de mocotós a Pereira de Carvalho;
1 a To B.; 2 jacas dc miúdos a M.
I, V. A.í 1 cesto de liwíuiças a Tei-
xeira Hon.es; .. a M ordem; i iacá
de requeijão a Fernandes' 1 caixa
de requeijão a Carlos; 2 a ordem:
1 eii|íra aa d o do rctueijüo a Souza;
10 latas dc biscoutos a Machado; 3
a Daniel; 63 latas de mantciRa n_ A.
S. Terra: 6 iacás de oueijo a Tei.
xeira Carlos; 13 a S. Mariz; 5 a AU
varo Barroso; 5 a Etl. Grilo: 6 a Pe-'reira,Almeida; i jâcá do carnes a F.
Moreira; -s íacás de toucinho ao mes-
mo; 33J caixas de ai-itas a- Giz. 7-e-
nha; 5 saccos ele batatas a Coeflho
Duarte; 016 saccos de assucar a or-
dem; ijso a Mcirolles Zamltli; 900 n
ordem; 999 a T. M. Kenlish; 534 ao
mesmo; 833 a E. II. Walter: t.66 n
Zenha Rimos; 250 a llcrm Stoltz; 250
a órelcm; 250 a ordem. 8 latas de
manteiga a Leitcria Carioca; 1 a A.
1). Garcia; t a A. Sampaio; 1 a B.
Castro; 1 a Horacio; 1 a D. Luzia; 1
a Antopio; 2 n I,islioa: 1 a C. Mar-
lins; 2 a T. Pusclioal; 7 a Leitcria
Alia; I enetradado dc mantcina a João
Dálc; 3 jacas dc oucijos á Teixeira
Ilorcçs; 2 a A Pinto: f. a Fernandes
Moreira; a ao mesmo; 3 a Tcrcíra Al-
meida; 2 ao mesmo; 1 ao mesmo; 2
ao mesmo; 1 a lícrfl*t*ru.c$ Moreira; 2
ao mesmo: 1 a Gaspar 'Ribeiro; 3 a
A.; 2 a Pereira Ahiiridá; 2 a J. A.
Ribeiro;.' a E. Barbosa; 3 n ao mes-
mo; 6 a Pereira Almeida.; 5 a João .'I.a
Cunha; •: a Alberto Bdeck: 6 a I'e-
reira Âlmoida; 3 a Guimarães Irmão;

2 a Pinto Lopes; 4 ao mesmo; 2 a
A. Christovnc; 2 a, Torres c Rego; 5
a Pinto Lopes; 2 a Alves Irmão; 2.
a Joaquim: 2 ,1 A. Christovão; a. a
Marinho; Pinto; 1 caixi de queijos
n lafaveite; 2 jn.cís de queijos a
loa-.uim Cardoso; 1 .1 Pereira Almci-
dá;. 3 a Teixeira Carlos; .2 a tou-
cinlio a I-. Barbosa; I caixa dc carne
a A. Pinheiro; 0 caixas ele requeijão
a- Medeiros: 1 oai«« de cremes a
Edgar,!; 1 ao mesmo; t a E. AU
incida; 2 a Leitcria ltati.i--a: 3 Ia-
tás a E. Ilerznn; 2 ao-mesmo; 3 a
ordem; 4 jacas de queüos a Tinto Lo-
nes;" 12 iacás elc.iiuelllis a Corrêa Ri-
leiro; 4 saccos dcíciião a Asccnc.o
Hantos: 32 sac-cos dc batatas a ÇorrcaRibeiro: 14 no inestijò- 12 n Rodrigues
Õüêiroz; 2 a João Pontes; 11 a fle-
uévides Irmão; 1 a I. 1'oiilra 7
jacas dc batutas o I-. G. í.evcs;

de e obiectos uara registrar ate a
da manhã. ".-'¦-, „ ., ,.'

Mos*oró. para Bahia Recife c. Ca-
bcilullo, recebendo impressos ate .ns
8 horas 'na manhã, cartas para o m-
terior nté ,ás 81Í2, t-trem com porte
eluiilo até ás 9. 1

Amanbií:
Orite. nata Santos, Montcvidco e

Pacifico recebendo impressos ate ás
2 horas da. tarde, carlas para o 111-
lerior alé ás 2 1I2, idem com porte
duplo e t-ara o extc-.ior até as 3 c
objectos par.i registrar ate, a.í,

Satetlite. para Bahia, Recife, t-çti-
ri, Maranhão c Pará, recc-brad.. un-
pressos até ás 8 horas tia manhã, car-
tas para " interior até ás 8 1I2. içlçin
com porte -duplo até ás 9 e objc-
ctos para registrar até ás 7 da noite
do hoie. • .

Sirio, pr.ra Sanios, mais porlos tio
sul c Montevidéo, recebendo itnprcs-
sos afi» ás 8 horas ela. manhS.-.-car-
tas pjirá o interior nté ás 8 i.|s. ulom
cotn porte duplo e cara o exterior, ate
ás 9 c Objectos para registrar ate as
7 da noito ele hoje. . 

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
ANTIGAL DO Ml. MACHADO

E' o melhor remédio, po-.-i via
pastrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável c não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia. ¦1 .m/m**—-® —

AGRADKCIMENTO
Gcorgina Rodrigues Ferreira c

Jeronymo Rodrigues Ferreira, au-
sente, não podendo pessoalmente
agradecer a todas ns pessoas que
os acompanharam durante n enfer-
midade e assistiram, á missa de
seu extremoso c inesquecível pae,
José Rodrigues Ferreira, vêm por
meio deste a todo* hypothccarcm
sua gratidão eterna.

Praia da Covanca, 37.
Paquclá, novembro dc 1910. .

(M 1712)
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AVISO
Nós, abaixo assignados,

encarregados de proce-
der A tabertura dos 'dois
cofres existentes nos
escombros do pavoroso
incêndio suecedido na
tarde de 26 do corren-
te, no predio n. 47 da
rua José Bonifácio, nes-
ta capital, aonde se
achia-va installado o im-
povtante estabclccimen-
to de armarinho dos srs.
Schlodtmann & C", ve-
rificamos que um dos co-
fres era estrangeiro c o
outro da nuarcâ N-ASGI-
MENTO.

Abertos os ditos co-
fres verificamos que to-
do o contendo do cofre
estrangeiro estava com-
plctamcnte inutilisado,
ao passo que o contido
no cofre da mrarcá NAS-
CIMENTO estava tudo
.intacto e era represen-
tado por dinheiro, titu-
los e outros objectos,
tudo de valor muito su-
perior a duzentos con-,
tos de réis.

Por ser verdade pas-
samos a presente decla-
ração que assignamos.

S. Paulo, 28 de outu-
bro de 1916.

ua) MOYSÉS BE OLIVEIRA
"aLFReÍÍo^BORBA (delegado).

OTTO SCHLODTMANN — (Ce-
r.nie da casa incend.ada).

Os legitimos COFRES KASCI.
MENTO encontram-se á -BUA URU-
UTJAYANA I4J (eattamti da THeo-
philo Ottoni).

A Cruzeiro
764

RIO, 8-11^918.

0'03
P,in-8- ll-yi6

622
O-.G-S-^.

niò-8-11 -M6

Sòw.vi.

M r*í

M 1713

Lote rica da Noite
381

¦llojo tis 7 horas
Hio S-U--J16. M 171

llllll
966

Uio -8-11-916 M 1601

AmeHoiina
BS9

nio-8-U-1916 J 1C09

I. AMERICANA
679

IU0-8-II--OI6 M 173»

Propaganda
300

nio —8—11—nio. __V^_3"" 
PIANO

Vctidè-se iiíii Pleycl, uma pia-
nola, muito -barato. Kua Frei Ca-
neca 11. it, sobrado. 1302 J

MISLLtü. JIATXOS
MANICURE .

Tara senhoras e cavalheiros —
Quitanda, 24- :

OliUU MIIJTAR -./-
SESSÃO DE ASSEMBLÉA GE-

RAL'
í. convocação

Realiza-se, As 20 horas de 11 do
corrente, para approvaçao da rc-
daccjão final dos Estatutos do Uul)
e exposição do andamento das au-
torizat_õcs dadas á Directoria na
ultima Asscmbléa Geral.

Uio, 
"8 de novembro de 1916.

i° tenente ISAUito RiicutURA,
i° secretario.

1 HTjr) 0_l O vll.1 . '

EDITAES

914 e 606
ORIGINAL DA

fabrica Jloechsí
Rua C. Câmara 88~So!ir.

IXTENDEXOIA DA GÜEKRA
COSTURAS

Distribuição dc peças de farda-
mento a manufacturar, ás costurei-
ras matriculadas sob ns. 1 .1 4oo,
nos dias C, S c 10, até 2 horas.

Trévinc-se as senhoras costurei-
ras, que só serão attendidas as oe
números annunciados, assjm como o
não comparecimento implica_a P'c.-
da da distribuição" a que tem ui-
rcito.

Intcndcncla Ceral, 4 dc novem.
bro dc ic_ii6.—Epaminondas Cunha,
-cm>'.So- " -

FORMIOIDA MEIIINO
O unico cxtcrminàdòi- das for-

inigás, Mcrino & MaílVj-, rua da
Ouvidor 11. icia.

Tol.-.l. . . . . •
Relida do 1 a 8. . .
En-. ciru-.l periodo dc

1-J13

34..:if»6?.íGi
i.ai7:6SoS87i

i.2.jo:.t6;$o;o

Dlffereneja n maior
loiC ......

cm
22:7S6$i99

UECn-lil-nOltIA BE MINAS
Arrccail.ii.5o do dia S.
De 1 o 8 ...... •
li.11 esital período: ao

anno iiassitdo. •.:...- •' •

li,'.'..l53.1.il
U4:Ó9i$635

2,13:076.023

MARÍTIMAS
VAPORES ESPUKADOS

Santos, "Jaculiy". . . . ... • •
Nova Vork e escs., "Vçrtb. . . .

Inglaterra c escs., "Orita . . .
IiiRlntcrn e escs. "Demerara". .
Kio'da Prata. "Pampa". ... . .
Portos do norte, "Capivary . . .
Portos do norte-, "üalua''. . . •
Nova Vork, c escs., "Rcnibrant'
Portos do norte, "A. Jaccjiiay .
Rio da Prata, "Caronua". . .
Rio da Prata, "Drina'. . . . .
Portos do sul, "Ituy Barbosa , .
.Rio da Prata. "Amazon*. . . .
Porlos do sul, "'Mayrlük ¦. . . .
Rio da Trata. "Vafari". , . .
Calláo o escs. "Ortci-a". . . .
Portos do norte. "S. Paulo'. . .
Norfolk e escs., "Paraná". . . .
Portos do norte, "Ceara . . . .
Rio da Prata, "Demorara ....

VAPORES A SAIR
Nova Vork e escs., "Vcrdi". . .
Kio da Praia, "Vcrdi"
Gênova, "I.nziana"
Portos dn sul, "Itapura". . . •
Caravêllas e cses., "Arassuahy.'
Jloiitevitléo e escs "Satellitc . .
Montcvidco e escs., "Sirio". . .
Kio da Prata e csr.s., "Dc(,.icrara'.
Marselha, "l'ampa". ......
Kcctfe e escs., "Ilanucra ....
Santos, "Minas Ocracs". ....
Macio c escs., "1'iau'uy' . . . .
Mossoró c escs., "Sarjcnto Ai-
liuquertuic''

Portos do sul, "Itassi.ee"
Portos do su', "Iiaqut". .....
Amarração c escs. "Capivary"; .
Recife e escs., Mlapuca". . . •
Nova Vori; o escs.. '.Rcmbrant
rorlos d) norte. "1'nr.i". . . .
Aracaju' c escs., "Iuípcru-.in". .
Hoiiléos e escs., "Caronua . . .
Inglaterra e cses., "Drina". . .
Pernambuco e escj., "JaRuaribc".
Portos do sul, "Itaipava". . . . .
IÚRlátérra e cses., "Amaíòii'. .

Nova Vork e e-ses., "Va-ari". .- .
Nova Vork e escs., "Minas Cc-

IURbiferra c cscs.,,'"Orte'eá"i . .
Anlsferdnin e etes,, "Im-ísUi", . .
IMimios e cses.. "lb-liir.". . . .
Recife c cses., "Javary"

CAIXA BENEFICENTE DOS
EMPUÈGADOS DA CASA
ALMEIDA MAM Q VES
& C- -4 VDe ordem do sr. oresidcnte,

convido os srs. associados a as-
sistirem á missa que, por alma
dos sócios fallecidos, será rezada
na sexta-feira, 10 do corrente, a»
7 horas, na egreja do Palito.

Secrcltaria, 8 de novembro cie
1916. — O secretario, A. Assis
Pereira. ¦) _4_j

A' 1'RAÇA
Declaro que vendi livre c dc3-

embaraçado de qualquer i-nus o
negocio que explorava cm Encei-
ra (Minas), ao sr. Olavo Ma.
ciei. Quem se julgar credor quci-
ra apresentar suas contas 110 .pra-
zo dc quinze dias, a contar desta
data. .....

Rio tle Janeiro, 7 dc novembro
de 1916. 

'— 
J. Pereira ílaslos.

Confirmo a ..declaração supra. —
Olavo Maciel^ R_ Jjgg

To man

Molgai.o

ANNíJNCIOS

Casa Guimarães
121—RUA SETE SETEMBRO--1:1

Teleplione 0563, G.
Importante reducção cm Iodeis os

Calçados
Borzeguins Collegiaes n, 27 a 37 a

IO$000
Ultima Criação dos Sapatos Colle-

liiaes Mignou

N. 1» a 27 5$°oo
N. 28 a 33 OÇocio
N. 3-1 a 41 7?"0"

Depositários tias alpercatas*M:i<3-3sroa\r

(HJ ¦oouriMM

RODA DA FORTUNA

ÇrSk;'•_5?** T_*S7*Í~. 
8324 C38**~t22i 387__

si" :"•-¦: si

3579 5443í

*,9~

..... IO$7O0']• * ! . . . iofjo»
VI' 0S100
Ü: ..... 9.800
¦',".'* p$2O0

9.'.' -, ^O™

Relação dos vapores o
Tiies do Porto (no trecho
S de novembro do 1910. ns

MANIFESTO DF. IMPOR-
TAÇÃO

Pelo vapor nacitfiml. "Jaculiv",. dos
portos do norte — Carga recebida :
100 fardos de âlgõdao, á ordem; 200
e'i:-.í á ordem; 100 ditos, a ordem ;
-'fíi dites, á orilci,-.: 260 ditos, a nr-
dem; 11 ditos, a Pabt-icio t,. Ptdro;
sa: ii2 ditos, ú ordem; 1.200 sac-
éos dc .i«ucar, á ordem; 1.000 diios.
a Zenha Ramos; 2.330 ditos, a .liar-
bosa e\lbue|uerc|tic; i.^S,-. duos, a or-
elem; 1.000 ditos, a Castro Silva;
2.coo ditos, a Rarl.ost, Alli-.iqucr.ue;
j.0.10 ditos, a Cr.stro Silva; 2;G íar-

CÃES DO PORTO
embarca çícs oue v ãchavain.. «traçado, no

itrcguo ;'i ComOíigni
horas da manhã.

di) .Port) dia

M!MA2SU

BMBÁRÇA cao
|___ CLSMr.VAíuES

cuss» NAÇÃO I

ÍÍS0T1
32841
aeytji

3W01 .1
2-2S01 a
26001

. INacionacs
i INacionacs

,!Xac!onacs

.1 Nacionaes

a

•i IChatas..
2 rChatàsV.

3—7 IChatas..
-1-S IChatas.

_ --7 IChatas....'Nacionaes
6 VíipDr..»..)AmerÍcano
b IChatas...-.INacionacs

U\ ! ¦:
P.it. 9 IChatas INacionacs
S|ag. IChatas....INacionacs

9 I 
P. 10 IVapor Npcidnal
P. in [Vapor {Nacional

IDivcisas;.'..
IDivcrias.'...

I
. 'Diversas....

I
.1Diverías....

. ! Diversas....
. 1'Tnthiiudcr'
.: Diversas....

.. .IVaÉd.
[Rcc. carvão'.
!C|c. <i„ "1-. Christo-

I phersen";ICJc. do
1 nían".

,V.j.!C|c. do
1 vonsti.rG!'.

ÍC|c. do ''Kroiube-rg'

1 Laliior-
'¦ Carr/a*

Tle. do '•r.ulifiii-

da

¦io Vapo

r.n 

is-ç:
17—7 Vapor.'.
iS— 7 IVa-wr..

P. Maui IVapõr..
Pi Maui IVauor.',

inglcz

.ílFranccz

,.llm-'cz. ¦
..'rrr.ncc^
..IXncional
.ÍNaciÒDat

, [Diversas, Diversas

. l''Tcixciri*iii:i".
. pAíasstiàhy*..
.1 ••llifrl.la.t.l

Watcl,"

-Ain. Villàrc"Fovt-.iic-*

•Rrmbiai—
¦"Malte*..
-Mjn.-.s Ccraes*..]"rara" .!Traa,.

,.!Dc--.-.. dc cen.
I tabeliã II.

,..!t*xji, du mançatièK.
...ÍC|c. dj v. vapores
.ilVat-o.
..ÍCíibotãgemj
..jCabotagcm)•

Rcc. carne conge.
lada.

.Vago.
de'

lltec. cou-.;.!.
. .JVâgd.
...i

Gottas Virtuosas tle Emes-
te) So'.i?a.

Curam Iteinort-lioldcs, males ilo mero.
nvariosi urinas e ei própria Cystitc.

Alfândega

CAIXA 'UERAIi DAS FA-
MIIiLVS

FüiXDAOA EM 18S1
A mdis antiga sociedade brasileira

de seguros sobre a vida
— Avenida Uio Branco 11. 87 —
Sinistros pagos T?s. 4.000:ooo$ooo'Payaincnto dc Rs. 5 :oooSooo

Na qualidade ele beneficiaria da
presente apóliec dc 11, 220'.), in-
¦stitüielá em meu favor .por meti
fallecido niarido, J-os-; Manoel
Fr.lnt-iscò de Souza, recebi da
Caixa Geral das Famílias a quan-
lia de cinco contos de réis, pelo
que, dou.plena _ geral quitação a
caia Sociedi-tVle.

.Rio dc Janeiro, C de novembro
dc ipiC. — ilfiirín Ornellas de
Sousa. Gqmo lcs'.cnumli,i's: Fer-
nando Marinho Reis — Heitor
Lima.

lílfá  5951
~718 "«Sá

12 54

DERAM HONTEM
Antigo-  97D Perít
Moderno...
Riu
Salteado....
2- pioraio

SSO Tigro
130 Camello

Uorbolota
 SÍG
 9fi7

..... 971
 871

GCfflORRHEAS
cuja infalltvcl em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhòl". Garante-se a cuia
completa com 11111 só frasco,
Vidro, 3?ooo, pelo Correio
..$500, Deposito geral :
Pliarmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio dc
Janeiro.

ISPIRITA SCIENTISTA
Médium clarivideiitc — ConsitKs

cm todos os sentidos, . descobre
qualquer segredo por mais occttllc.

que c-steja, fazendo dcsappareccr
03 átrazos, embaraços c rivalida-
cies díi vida. — Cartas ncsla re-
dacção. (M 5515.1)

CASA^lOBÜfflA
Altipa-sc, Com duas sala?, oiflf*.

I quartos, uni gabinete, para escri-
4-2 plorio, banheiro c mais dependei.,

cias c grande cozinha. Jardim c-m
frente. .Baidvos ele mar .pertinho.
Situação traiiquill-a. Nictheroy. K.
Boa Viagem 11. 117. (J '7

Cura radical
Da GOXORKIlíl.V CUROX1-

OA ou RECENTE, em poucoi
dias, por processos modernos, seni
tiõr, garante-se o liatamcnto. Tra-
tameiito da syphilis. App. fiofi e
914. Vacciuas dc Wright. Assem.
bléa ?.l. elas 8 ns 11 e 12 ás í.S.
SERVIÇO NOCTURXO, 8 ús
IO. — *Dr. 

Pedro Masall-áes.
R 5 4 ".1

•A RIO DIO JAXEIItO
SOCIEDADE DE SEGUROS DE

VIDA
A'iiii Visconde- Inhaúma. 53, sob.

Série de Rs. io:ooo?ooo
Tcntlo fallecido em Districto cie

Boa Esperança, Município do liio
Bonito — Estado do Rio de J.-.nci-
ro, o sócio residente nesta capital
sr. Augusto Rodrigues de Eiijuei-
reclo, possuidor da apólice ti. 240
da série de Rs. io:«oo$ooo desta
Sociedade, convidamos os s:';í. mu-
tttarios da referida série a contri-
bttir com a quota dc Rs. 7?ono
para a formação do respectivo pc-
culio, ale ao dia 2S elo corrente,
ou durante.o prazo süjiplcmentar,
sem garantias, ficando, pofeíin, nes-
lc caso, stupriisos todos os direitos
até cffectivo pagamento.

Rio de Janeiro, 9 dn novembro
ele inili. .— A dircctoria.

A Hora
á Real

raiitia

004
597

768

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

tereis o futuro garantido. Port»
ccrla, pagamento iinmeeliato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA & C.
Teleph; 412. N.

BOLSA LOTERIGA
QUEDEIS TRAVAR REÍ.A-

COES COM A F01ITCXA?
Còmprhd bilhetes mi ROLSA

I.OTERICA. Av. Rio Branco
n. 142, cs<)itiun dn ru a du
Asscmbléa. I.ú encoiiti-ni-eis 11
realização (lo vosso ideal.

de rsssies.

IRMANDADE DO GLORIOSO
ARCIIAXJO S. MlGUEli 1-1
AI.MAS DA FREGUEZIA
DA CANDELÁRIA

MISSA 'EMACÇÀO DÇ GRAÇAS
• A 'Adminiülração desta Iim.-inda-

rle manda celebrar na matriz da
Candelária, sabbado, 11 do corren-
te, ár> 9 horas, missa em acção de
frraças pelo rcDíaibelecimchtt) dn
.preciosa saude dp irmão beinfci-
tor c actual mesario cxmo. cr. ba-
njio ele -S. Joaquim.

Para assistir a e:.lc «cto, con-
riclo. dc ordem do irmão prove-
dor, ,os irmãos c a familia e arfii-
gos do prestitnoso irmão. O
crí vã o, . prestitnoso irm.;o.

A Pcniia,

Poi condemnado a Pi-sar 05 direitos
o.n dobro, -das nijercadoriàs que-. «Ie.
viam' conter 05 volumes tine deixou

Üe descarregar, o coiiiiuaudaiue do
vapor iuncricano Monta:ian. entrado
em 13 fie janeiro ultimo Para pro-
ctwr á respectiva avaliação, foram
dc-ignados os e-icripturarios Augusto
dc Ainièisla c Mario Corre-a.

 Poi Indeferido uni remierunent-o
da Etablíssimonts Gratry C"., pcdir..ío

relevarão de snulta.
_' O cciiimándanto do v.-.por mulc?.

Cni Ji.jaiisl.ii c, entrado cm setembro
üítínio; foi responsabilizado pelo pa-
fEáirttnío doà direitos cm dobro, dn
mercadoria eme deitei de dc-earre-
eiir, sendo *tlesiíEnádos ns cscnòtürà-
rios Affonso Faria c ;Auf£UEto de Al-
merda, pára preceder á respectiva
avaliação.foram ineloferidos os rtQ-.icnn-.en.
tos dtí Couto u C. c Costa Pachcáp
& C. pedindo restituição de direitos.

Foi concedida a proTogação <lo
i.r-.s.) nor .',5 d:s-. solicitada por lia-
plistã í: Pcmscéa, nara liiirescutação .<ia
facíurn consular relativa a unia caixa
cia marca "Bazar America". eiu.\_ ini-
nortaram. polo vnpòr Haphact e:n tu-
lho uliimo. e pòr cuia falta, assifrua-
ram teriao de re?pansaliil:dnàc

Ivóram dcãítruados 03 escriptura-
rios Monteiro de Barros c Affonso
Paria; para classificarem e .avaliarem
t;es roí-osi cohtnido tíçças íic cadar-
ça, elástico, apprehcndidps cm iydo
ivcz passado, pelo uííicial aduaneiro
Ces.r (ius Santos Dias

Tor despacho dc liontcm. o ins-
iípcior iulfirou procedente .1 anprclicn-
são de una caixa, com earraías de
wliiskv clfectusda pelo sub -inspector
cia PoÜch Marítima. C.iaffr.r Montei-
ro Chaves, no mercado velha, cm 30
de julho ultimo. _

_ O oscrioturario V. C da Cunha
Jtiriior communicoit hontem ao insge-
ctor qtis. na conferência tle Jeo cai-
Nas, eroDOStas a despaèln r*'r Mace-
do Serra ft C, como. contcnijp gazo.
lina, da .l?*ra t._ .... . . _
ns'nièimns contêm e.lco <ie naphta, d» 1 Commercio"; nem
taxa ele 1.0 ré i.V por..kilo . , ,r áo sc.. „ome

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapj-
da nas loterias c offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; r° de Março 53, largo do
Estacio de Sã 8g, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50, S. Paulo.

Caridade
826

M 1705

Fluminense
3290

M 1706

DECLARAÇÃO
Quintino José dc Medeiros, re-

sidente etn Barra Mansa, Esiaelo
elo Uio de Janeiro, declara que.
desta data cni deante, não assume
responsabilidade alguma por clivi-
das publicas ou particulares con-
traídas em seu nome, mesmo f|ite
sejam por pessoas dc sua familia,
salvo expressa autorização eicri-
li 1 ,-t de seu próprio punho.

Barra Mansa. 6 de novembro tle
..,11.. — Quintino José de Mc-
dei ros.  1659)

A* PRAÇA
Antônio Corrêa de Mello

veira Jnnior declara ';u-. não
procurador do sr. Manoel Perct-
ra Comes, conforme declaração

a .lrra dc 40 réis verificou que | ^or c;|e feita pelo ''Jornal do
autorizou aliu-
para ial íini

Oli-

Os direitos 'tlcsi.-i lifferençá. nuc se-1
rão cobrados cai dabro. importaja era I
a:;.oj_goo.

— Antônio Ci
yeira Júnior-

rrca de Mello Oli-
1 1443

«O QUADRO*
Resultado de hontem:

GRANDE HOTEL
— I.ARGO DA I.APA —.

Casa para familias c cavalheiro!
de tratamento; Opiimos apòseh-
los ricamente mobilados dc novo.
Accessores, ventiladores c cozinha
dc 1" ordem.

Encl. Telègr: "Grandlinlel".

MOVEIS
COMPRAM-SE MOVEIS

USADOS
'Mobiliário completo 011 avulso*.

qualquer quantidade! paga-se bem,
na rua Visconde dç Itauna ti. 11.7.
praça 11 de Junho; O ,17".)

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salleado.

Puvfio
Borboleta
Coelho
Camello

Variantes
OÜ-2Í-57-5Í—01

Rio, S-U- WG M 1732

Opsparâa
4081

M 1707

Variantes
90-Sl-26-(iS- Oi

nio~8- U-91t) M 1703

TUBERCULOSE CURADA
Só com n STENOUKO, é que.

sc consegue curar e evitar a
tnbcrcu'ose. anemias, -iuilmões fra-
cos, ncurastheiiia, fraqueza geral
com dyspcpsia. impotência, niemo-
ria fraca, elúivs no peito, febres
interinittentcs, p.-.liidcz. e fíòres
brancas. Importantes curns em
todo o Brasil e estrangeiro. Pro-
cura extraordinária, ele toda a
p.irie! Granado & Fillios. Rua.ela
Uruguayana ii', pi. Itio ele Janeiro.
Vidro. 5$; pelo Correio, X.:-->.o.

Granado & C, rua 1" de Março
n. 14; (R1211)

"AFRICANO"
Continua morando 11a rnv

Gcnci-hl Canitirn 178 (IllOl^?
¦ ->»*jji*í;

VERA
Perdoa minha teimosia porque }Á

mais te darei contrariedado ceual.
\'ac a casa de Titia. -Muita saudade,
—Nelson. (M 175O

V. Ex\ NÃO QUER MORIf.AR
SUA CASA SEM GAS-

TAR DINHEIRO ?
E' o que pede conseguir faci.

mente, por aluguel mensal •- inOÇÜ-
co, todoa os moveis-, rua do RieV
chuclo n, 7. Casa. Progresso,

M
.:•: ^.'. c.::\ii-*£z'3i<tâ£k í ú
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BANCO LOTERICO
J?. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico •

JAO MONOPÓLIO
1 DA FELICIDADE!

NATAL,
MIL COUTOS

Os pedi>lo3 do interior devem
ser acompanhados de mais 700 (.
réis para o porte do correio.
llaWlíijac-vos nesta feliz casa,

g, It. SACHET, 14 — Francisco
& Comp. 1

IÍLhíiíI
* 106-RUA DO OUVIDOR-106
Filial á praça u de Junho ji—Rio,

de Janeiro
, COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagos

ro mesmo dio da cxtracçüo.
FERNANDES & C.a

Tel. 2051, Norte

IMTIM

1 - mu 1 - _ táàSÊg^^^^^ii^^amugB_\m^
Sl '"t:

¦B

AVISOS MARÍTIMOS

LI.0YQ RtilHI
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

UNHA DO NORTE
O paquete

PARA'
doSairá quarta-feira, 13

corrente, ás 12 horas,
Viçtoria, Bahia, Maceió,
cife, Cãbedeílo; Natal, Ceará,'Mlrnrthão, Pará, Santarém,
Óbidos, Itacoatiára c Manáos.

para
Re-

5$ooo

5$ooo
io$ooo
5?ooo

io$ooo

LINHA AMERICANA

Sairá no dia 21 do corrente,
ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará, c San Juan*_________

Iri-NIIA DE LAGUNA
O, paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 28 do;

: corrente,-.ás 21 -horas, para.
Dois Rios, Angra dos Ucis,
Paraty, Ubatuba, Càraguata-
tuba, Villa Bella, S. Sebas-.
rião, Santos, Cananéa,, Igua-
pc, Paranaguá, São Francia- ,
co, Ilajáhj-, Florianópolis 'ei
Laguna.

MNHA DE SERGIPE -
O paquete ;

JAVARY
Sairá, quinta-feira, 23 do ';

corrente, ás 16 horas,- para *
Cabo Frio, Vicloria, Caravel-!
Ias, P. Areia, Ilhéos, Bahia,'
Aracaju. 'Penedo. Maceió e .
Recife.

AVISO — As pessoas que -:

queiram ir a bordo dos paque- ;
lcs levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões .
de ingresso, na Sccção do tra-
feito. __

IU!. SIIiVlNO MATTOS
J.iiiiroüilo Com 'Grandes Pre-

mios o meiluilin» ilo ouro cm
Kviiusiçõcs Unlvcrsncs, Inter.
íiuirioiiiics e Nacloiiiies.

Jvxti-ncções de dentes, sem
dor, 

Dentaduras ¦ de vulcanite,
cada dente a. >. . •

Obturações, dê 5$ a. . ,
Limpeza de dentes a . .
.Concertos cm dentadura*?

quebradas, feitos cm
quatro horas, cada con-
certo 

Ii assim, nesta proporção de
preços razoáveis, são feitos os tir-
mais trabalhos cirurgico-denlavios,
no consultório cleclro-.lentario da

RUA URUGUAYANA, a,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 lioras da manhã ás 5 da tarde,
todos-os dias.

Teleplione—-1555—C'cilti'í.1
(J idjã" 

EMPRESTA-SE
d nheiro sob liypofhecas. .pro-

iiiisjoriits, avisos ou contas do go-
vemo, caução ou juros de apo-
iicçsi penhor mercantil de merrn-
«lonas, alugueis de prédios -e to-
dos os negócios commerciaes c nii-
vocacia. R. Alfândega, 42, sala 9
de 11 ás 12 c J ris 5 horas (rn-
«trada pelo clevadot). J 701

AO COMMERCIO
*Knc,irrcga-sc da ¦ gerencia de

prédios, . pagamentos de impostos,
recebimento de juros de apólices
e-outros títulos. XTom predios
para alugar, vender c permutar,
Ho Rio, Nictheroy ¦ c Pclropolis.

Tem ciiconimciida de prédios
em Botafogo e -PetropoKs; -repre-
sentanles em Pet-ropolis, alteres
Queiroz, em Thcrezopolis, dr. '¦ Al-
'íredo Carvalho, rua dos Ourives
n. 143, teleph. Norte 3603, com
M, Estacio. (14 1605 i

WiiCEZ

O ELIXIR DAS DAMIAS, toni-
co utero-ovarino, do Dr. Rodri-
gues dos Santos, 6 um agente the-
rapciitico, de uma acção enérgica
c segura nas .moléstias .próprias das
senhoras, nas irregularidades de
menstruação, difficuldadç», e coli-
cas uterinas, . hcmorrliagia' duran-
te a menstruação, suspensão tardia,
dores uos ovarios, ratarrhos ute-
rinos, etc. O BIjIXfR DAS DA-
MAS modifica c corrige o estado
nervoso das senhoras, actuando
também sobre os intestinos, regu-
larizando suas funeções. Deposi-
to: rua de S. Pedro 11. 127.

Fazenda ds criação
Vende-se uma CNcellcme fazen.

da de criação e lavoura, próxima
da cidade de Rezende, que está a
4 horas c 20 minutos desta capl-
lal e onde param todos os tren»
paulistas, inclusive o "luxo". Ten-
do casa de moradia recentemente
reformada c pintada, casas de ma-
chinas, tulhas, paióes, ranchos,
moinhos a água grandes terreiros
cimentados, extensas ' várzeas c
campos de capim gordura, mattas
virgens c capoeirões, cortada, por
dois poderosos ribeirões, com uma
arca dc cerca dc 200 alqueires de
terras de 100X100 braças, medi-
das e demarcadas,. com alguns ca»
íczacs. A fazenda possue ainda ' uma
numerosa manada de vaccas c no-

• vilhas com reproduetores ichityts
uma criação de suínos com re-
produetores poland china, animaes
de montaria e cargueiros, gansos,
patos, unia bclla criação de galli-
nhas rhodes vermelhas clc. etc.

Para informações, procurar, no
Rio, á rua O. Câmara, 82, 1° an-
dar, o advogado dr. Jeremias No-
brega e, cm Rezende o coronel At-
fredo Ferraz. (411)7 It)

X

PARANÁ
O MELHOR TOMIOP CAP1LL&R

ir Cora 0 seu uso garante-so paralizar a calvicie
2- A caspa dcsapparece tornando sedoso 0 cabello
3* Caso contrario, restitue-sc 0 dinheiro

DEPOSITÁRIO
Rua dos Ourives 70 -- Rio do Janeiro M1690

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão fia

Colres e Registradoras
Vendem-se, compram-se, tro-

team-sc prensas, machinas de cs-
crever, carpinteira universal. —
Frei Caneca ti. 7. ,'¦!. ,(M 1540

"VIDA ESCOLAR"
,Mudou a sua redacção c adiu!-

riiistração para
AVENIDA RIO BRANCO, 145

(2° andar)
Acaba de sair o scu 26o nume-

ro, repleto de boas gravuras c
abundante noticiário. * (M 1685

FREGUEZIA DE IRAJA
Estação de Inharajá, linha au-

xiliar.'Venda-se uma! boa situação,
casa com 6 quartos, cozinha e va-
randa ao lado, com 11 metros de
extensão, água nascente boa, vis-
ta esplendida c muito saudável,
campo para animaes, arvoredos
|.le diversas cjualiflóflés, com 135
metros de frente, 300 de exteti-
são, pouco mais ou menos, e* 100
nos fundos. Preço i8:ooot;ooo.
Nesse logar vendem-se lotes de
5oo$ooo para cima, distante da cs-
tação 10 minutos. Tratar com o
sr. Luiz Machado. (R 160S

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Xacional de
190S. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrlios chronicos, coqueluche, as-
t-hma, tosse, tísica , pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suífo-
caçoe.-!, doenças dc garganta, la-
rynge, defluxo astliniatico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, ma dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 c 31; á rua.Sete d'
Setembro, Si e 99. c á rua da As-
sembléa 11. 34. Fabrica: Pharnia-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo 11. 229, telephone 1.400,
Villa.

3_zzx__Qr___z_z_--_-x

Aulas de francez c conversação
pratica. Preço dc propaganda, ao
alcance de-todos, 5$ooo mensaes,
tres vezes por semana, de data a
data. Aproveitem aprender o fran-
ccz a preço reduzido, 5$ooo men-
saes. Das 7 -»|a ás 11 horas da
noile. Diurno, das 2 as 5 horas.
Ha aulas tanibem para senhoras.
A matricula ' eslá aberta na rua
Sele dc Setembro 11. 96, l" andar.

J 1553

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a.-inazem junto ao porlão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 pecas, fio$ooo; oleado
de o,do e 0,70, « 3$5oo e ,|$ooo o
metro; dito para mesas du 3 

' a
S taboas, 6o$ooo c noÇooo; capa-
chos du nu e ini.io a 8$ooo e
9$ooo.

Souza Báptista & C."

Vias Urinarías
.Syphilis e inoliistins do-

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina íe Nápoles e habi-
liüido por títulos da do Rio'
dc Janeiro

Cura especial e rap da de,
estreitamentos urclliraes (sem
operação), gonorrhéas cliioni-
cas, cystilcs, hydroceles, 'tu-.

in.-.res," impotência. Consulta»
das. 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
l.argo da Carioca, 10, sob.

fÊMmm
(fil rj/i;SsoA" A46(»qa ".'íf!

(em íórma de pilnlafs)
O muis poderoso especifico para a cura daSy-

Mtiilis c de todas asdoençHS resultantes daim-*'«
pureza do sangue. O DEPURATOL e im-:,
minentemente superior nos seus eíleitos a todas,
as injecçôos. Garante-se a cura.

Tubo com 3í piliilas, 8 ¦»¦ 10 dias'"do tratamento,
5S000, polo Cnnein mais *10t) rdls i 0 tubos, - 27S00O, polo |
Correio mais ISOüO. .¦
DEPOSITO GERAL:«Phaiwnacia Tavares'

'G3, Pi*açaTlpadenles, 62 — ílio do Janeiro
ln^lll ,.l»«llll Olll »ll lll,«—I I

Fabrica de lenha em tocos
Um senhor, possuindo 11111 gal-

pão cm perfeito eslado com o com-
nritneiito de 30 metros por 10 de
la.gura, dynaino de 15 cavallos.
transmissões em ferro c tuna serra
circular,, proprietário de grande'
quantidade de mattas, possuindo
11111 predio e terreno em uma das
estações marginadas pela Estrada
de Ferro Central do Brasil (110
Districto Federal), próprio para
deposito dc lenha, deseja encon-
trar 11111 soeio com o capilal dc
S :oooSooo para desenvolver esta
iriduiíria e assumir a direcção
technica.

Quem estiver cm condições diri-
ja - caria-ú Caixa Postal 426, acom-
panhada dc proposta. (S 1333

FLUXOSEDATIINA
do PhcoS.P. Araujo

Cura coliens ute vi.ia*, c licmorrhn-
tíias cm menos rio 'J lii.ia.--i."Qcvolye-se^dinbeiro se não dor resultado"
Agentes Geraes: SILVA G09IES «& C.-Uio. R l'i70;

OS CHAPÉQS DE PALHA
SUJOS

'Os ciiapéos dc -palha, sujos, fi-
cam completamente Mnipos e com
a iippárencia de novos, quando la-
vádos com a "Agiia Mágica".
Mais duas vezes poderá ainda la-
var um chapeo, quando novamente
ficar sujo. Um vidro dá *mra seis
ciiapéos e custa 2Í000. -Pelo Cor-
reio, 4$òoo. Não se acccita scllos
ntm estaiupilhas. Na "A Garrafa
Grande", rua Uriiorirayana', 66. Em
Nictheroy, drogaria iliarcellos.

(M 9=3

CASA M01IIT/A1.A KM
1I0TAF0GO

Aluga-se uma esplendida casa,
completamente mobilada, para -fa-
niilia de tratamento, com seis
quartos, duas salas, banheiro com
(igua quente e fria, copa, grande
quintal c demais dependências.

«Para ver c tratar á rua D. Ma-
rianna 11. 197, a -qualquer hora.

(M 1532

ATTENÇÃO
Vende-se uma grande fazenda,

perto da cidade, servida por mar c
terra, com exploração: trala-se á
praça Jfiradentcs 11. 66, 2", com
Sr. Pereira. (J 1517)

SARNAS E ECZ15MAS

CURA A

fj Sanacutis
__r_c*______*_x__a__ü

ACTOS FÚNEBRES
Real e Benemsrita Caixa

de Soccorros D. Pedro V
* Coiiiiiionioiiiiiilo a (lati.

?*¦§* do fiillecimcuto ilo c.v-

X 
«celso monarclia o Senhor
D. Pedro V, esta Instl-
tuit-So faz celebrai* no

dia 11 do coitcnte. ús V _í
horas, «ma missa 110 nlttu-
mrir da egreja da Cundelnviii,
« quo assistirão 100 brntiiiòs,
vestidos q c.tlçiidos por esta
Instituirão, cm nieuioria do
saudoso soberano.

»A Direetoria tem a honra
de convidar os srs. sócios o
suas c.Yimts. famílias, bem as-
sim ns dignas ntliiiinistriieõcs
das Ordens Terceiras, Asso-

r ciações e luiprousa desta (?a-
i pitai pura assistirem a essa

piedosa demonstração do re.
speito pelo seu iurlyto Pa-
trono.

Sfota ¦— Os orphilos contem-
piados deverão comparecer
na sede social, ás 8 lioras.da
manhã!

I

IMPOTÊNCIA!!!
Havia atiles dc apparecer o

Slenolino; ultima palavra contra
a fraqueza genital c íieurasllienia.
Drogaria Granado ü FiMios. Rua
da Urii.ertiayaiin, 91, Rio de Ja-
neiro. Vidro, jrjlooo. Pelo Correio,
S?ooo,

Casa Iluber, rua 7 de Setembro
ii, Ci. (lt 1210

*a__.iJ*at***-ru*u-J>-»*r

w

TIJUCA

Cadeiras para barbeiro
americanas

V
Rua

iulciu-üc
General

na Casa Wcllich;
Câmara 11. 104.

1(892 J

ilarthrós,

cmpi-
jens,

eezemas, surdas,
pannos, comichiics, «etc, des-
tiptjarecera irapidamciile usan-
do Pomada l.uzitaiia. Caixa-
14000. Deposito: Pliarniacia.
Tavares. Praça Tiradeiites
n. új (Largu do Rocio.

A 4030

SITIO

Sementes de capins gor-
dura roxo, e jar?

Vendem-se, novas, garantidas,
na Casa Pinto, Lopes ¦& C. Rua
Floriano ÍPcuoto n. 174, telepho-
ue Norte ,1.006.

PENSÃO GAIIABARRO
Casa dc primeira ordem para fa-

miliiis c cavalheiros, cm vista da
grande reforma porque acaba de
passar é' uma das primeiras desta,
cidade, cm aceeio e cm morali-
dade c em tratamento, "R. General
Caiiabarro, 271, T. 1212 Villa.

(J 97

TINTURARIA RIO BRAIVGQ
29 ---AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende immediatamenté aos chamados pelo telephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências ¦— Limpa o
terno'por 3$ooo, lava por S?oooi tinge a roupa sem desbotar —
Especialidads em trabalhos em roupa de senhora.

l->.KI_ÇO_ illOtSICOS

REFUGIO PARA O VERÃO '
"•Aluga-se, eom mobilia, o apra-
zivel sitiu dá Gávea Pequena, com
boas, ticconiuiodrições c -conforto
para família de tratamento, gran.
de terreno e esplendido tanque
de natação com enchoer-ra, a 20
minutos -do - ponto terminal dos
bondes do Alto da fiou Vista (Ti-
jucá). Muita agúá, vegc-lação c
clima ameno; trata-se á rua da
Alfândega 86, sob. (J 1473

Tratamento com completo resultado pn]«is Cor-
rentes de Alta lrequencia e 'dintlierniientt, da

ínòürastlienia, nevralgias, prurido, arthritismo, arlerio
esclerose. lixamos pelos r.iios X. Preços módicos.

Consultório do Ur.-Renato de" Souza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do appureilio diges-
tivo o da nutrição. —RUA S. JOSÉ' 30, dc 2ás 4.

atuiviB-omii.

Moléstias das galltnhas
A gosma, o gógo, a corysa c o

íheiiniâlismo das gallinhas, ede
oulras espécies dc aves, são com-
balidos com segurança pelo Cory-
sol.

¦ Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam c a postura
aiígmeníà. Preço, 2$5oo. pi-lo Cor-
rcio 3?300. Não se acceita seUos
nem cstanipilhas.

Em todas as drogarias c phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pc-
rcstrello ¦& Filho c Avenida Pas

Moveis a prestações
Querem vv. ecx. comprar mo-

veis cm melhores condições e por
preços'baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
bio ns. 117 e 119, telephone 5209
Norlc. (S 204;

MOTOR A GAZOLINA
Vende-se um dc fabricante in-

glcz, 4 H.l'. Garante-se .perfeito
4'iinecionainciUo. Quasi novo. In-

sos 106. Em Nictheroy, drogaria formações ua Confeitaria S. Car-
Barcellòs! (M 925 los — Est. do "angu'. (R'593
CT»i_--^*4\««e»jMi»~iii«^«~~^- ** ¦ «.:--»• i*>''.:oí»u;TSTísriP

HERVANARIO

Pi .".•.ra-se arrendar próprio Pa-
ra plantação de verdura etc, que
(tnlui boa casa, aguadas c -pasta-
tínii; próximo da listrada de Fer-
tro ou dc bonde. Oifertas N. D.
--•-„ ner-tn folha. (000 .1)

In ©mime.4 j

_
teu*: „
vc!'. |

c -.--ífâ

A "Allcina", cm cuja coinpõ-
liio EiRiiraiii o aüiò e o ágciilo,

•.!.>.¦» vefretnçs reconhecidas por
; rios itcicntistns como vcrtli-

dciraitiento niaravilhosos n n
-u;um tl.i lubercnlose; "produz
rcsiitiadòs sc_uros cm loil-ns !o>:
períodos ilcsta l.rrrivcl cufeiini-

lc c cura completamente no
e 2° íTrãos, Na broncliiti

;'.^'liiiia, inílucnza, co.tuelubhe.riniripaliucntc na
iiMiii.i o resultado <i infalível.

Depositários: Silva -Goníci
C. Kua «lc S. Pedro 40

r__i_S?S_!2*3Siai!

COLCHÕES
1.1 solteiro a .iS. 4$ c 63, ililos

,-.-.--..ii -de ¦:$ a 12$; na hfficltia ;
.«.;> «l.i Colchoaria S. jo*sé, á rua

Caneca _oy. próximo íi rua (U*
itiby. 

j, (1730 )lt
3; sffiMi \*m «sisõsi-í sbbíw

14 CUBAI) A I
I1IL1SI

odo

Ir.
Jk

Pcssoiil habilitado para - colheita
de hervás niedieiiiaes para ph.lrillá-
cias, drogarias e hospitais pios.
Os interessados queiram eiicom-
mendiil-as ú rua do Realengo 11. 43.
(J hefvanario P. Ribeiro; dc Cuy.i
liá, servia á frcgucuü e drogarias
do Rio da Prata, de plantas para
banhos nn syphilis. pernas incha-
das, cscrofulas, lepra e paralysi.-is..
A herva da serra, os sertanejos.
iisávam-h'a na gangrona c rio
tétano"; as drogarias, pçdlani-nln,
para .peitoral do pulmão., Aqui \c-,
mos: poaya. baunilha, jaliorandi,
salsa p.irrilha o outras, usadas cm
Monlevidéo e Argentina.

jKnvoiiiiiiçndti a .Talião Cm*-
iloso, lCstiição ilo lluálcngo.

(J 16-14)

f^_ij

BICYCLETTES
do typo muis moderno para
cfõátíçus, moças c rapazes

do D a lõ aunos

1i.wTv.vTS
mt\>í*£'-cá^:'riV ¦
I A ."'v-V.-' ''Avi' ¦'¦ -'-'• '

\^^_^^iíxAíÊi^!ãS.-^-l

Casa Grãa Tui-co
Ouvidor 96-TsI. Hnrte-4034

"BODAS DE LIA"
Comprá-sc, mesmo de segunda

mão. o livro acima indicado, Ira-
díieção em riortugíic;; por Pirdroso
Rodrigites — lenda, dramática cm
1 acio, em verso. Escrever para á
Praia dé Botafogo, Ho, para M. M.

tJ XÍ56)

,nsina-se uni meio 6
Fnhcr sq tem syulisj-í.í M

.uirida 0:1 hereditária, iu- __¦__
na ou cxttnia c coíko-jfl
lem ciiral*'a fàcilihonii; ^iodas as maníicslacSesVH
|jeriodos. Escrever: Cal-,0

Correio; 1T1S6, enviando
para res Bi

m as ai i-tmaíitaiai íiiiiní-iisi!

. 1111 Csiopns
OcuÜsta '"l ,>"lu';irii''"1
l.nri
r iji
liar:
hon
Cie:

-Accão -.entre .-amigos
i!'- um graiiiôplionc c 35 discos,
a-,-,rii-i„-i ;\ Loteria Federal do dia
11 iU- iibrcmbrov fica transferida
nara o dc dezembro dc 1916.

(____)
- REPRESENTA60ESo

pnra Pelotas (liin Grande do Sull.
tini conhecido coiiimerciantc. Of-
ferias a Adolfo Schwab, Pelotas
(Rio Grande do Sul) Kua Oouçal-
ves Chaves 55; í.l 1654)

Desapai*©-©11
c_ r.rt,yr>Íi0Hs%O

Aquelles longos iliiis ile tormcnlo
cim&tanle, qniiell«9 ttõvtes iiisomnias
dc agonia. Cocar, Cocar. Cocar -f-
cocar constantemente, até me sentir
çom desejai dc arrancar a pelle —
então,,,

Allivio Instantâneo—-a minha pelle
refrescada, itllivicida, curada.

A primeira eotá de Lovol; a-, nova
5 inar.-.viíiiosa descoberta para n pelle,
fcií ti «oi apparecer aípclla comicliílp in-
statitancamente. Na realidade o mo
mento ém que í.avol tocou a minha
pelle que queimava, a tortura dc-rap-
pareceu.

A irritação ilc-.aji^areecu.
A pelle que queimava, resírescada

c nllivhda.
As partes inflaiumadas aclaradas ra-

pídamcnle.Todlas os formas tle sarna, cezema.
hcrr.es, cinpigem, soriasis, cruiiçõe-i
úias. cspinlia-s, ilesapparcccm rápida-
mente cem ir.4.i nova descoberta-, a la-
vageni rcíreá cante c o. 1 li via lUe, La-
vul. .¦ , .

Peça-a ao scu pliarmaceullcp lioje.
Compre também um pouco dc álcool
liara diluir esle maravilhoso remédio.
São demore n Mia cura um só uu-
IU51Ò. lísiícrimeife I.avol hoje.

Vende sc cm todas as drogarias e
boticos principais.

Granado &• C"; AraWjo Frcitos &
Com!).'"; jDrogaáa* 1'acheco. Kio dc
janeiro.

Tratamento pelo Pr. Neves H,-wí,»»tiWB__da Rocha, com exilo seguro, &BOás&uoaãèá&ãB^^
dos zumbidos dos ouv.dos, ¦
pela massagem vibraloiia,
pelas correntes conlinnas o
pelas correntes dc tiltafre-;
queticia. Os zumbidos dimi-Jj Neur*isllienin, dores ile cnhcçn, liystcria,

liLÍÍiUu/i.1

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Pontadas, palpitaçõcs, cansaço,

falia dc ar, pés inchados e hj-dro-
psias, bater íorlc c irregular das
artérias, do pulso e do pescoço, e
as lesões no coração, causadas pe-
Ia syphilis, rheumatismo e arterio-
schleiose, curam-se com o CAR-
DlOGEMOl,, grande descoberta
apitrovada pela Saude Publica, pa-
ra essas moléstias. Granado & Flí
lhos. ltita da Uruguayana n. 91,
Rio de Janeiro. Importantes altes.
tados das pessoas curadas c dc ine.
dicos notáveis. Vidro, 65ooo. Pelo
Correio, SÇjoo. Drogaria Borrini,
Rua do Hospicio ii. iS; Drogaria
Kodriirucs, rua Gonçalves Dias,
59; Drogaria Casa Utiber, rua 7
de Setembro, fii. Drogaria Grana-
do & C, rua 1" de Março, 14.

(Ii 1213

f
ns 9

i

Gabriel Gonçalves
Fortes-

Os amigos do inc.-,queci-
vel e raudoso GABRIEL
O. FORTES mandam ce-
lebrar unia ¦ missa, amanhã,
sexta-feira, 10 do corrente,
lioras, na egreja de Santa

Rita, pelo descanso dc sua alma,
convidando a família c demais
parentes para assistir .1 erse aeto
religioso; pelo «pie desde já r.e
confessam agradecidos, (J 1660

José Ribeiro Junqueira
Jocé Junqueira Uotelho,

lAdattto Junqueira Botelho
c Õrnico Juáquciia Bole-
'lho convidam as pessoas dc
amizade t.a sua familia para

assistir á missa dc 7" dia que
mandam celebrar amanhã, sexta-
feira, 10 do corrente, ás 9 i|-Alàs;
na egreja de S. Francisco di
Paula, pelo repouso eterno do seu
saudoso avó, J.OSE! RIBEIRO
JUNQUEIRA, faMccido cm Leo-
poldiua, .Minas. Antecipam ¦¦¦ seus
agradecimentos. (R_i6_4

Carolina de Oliveira
Noble .

Luiz, .Maria de Mattos,
seus filhos, genro c noras,
Odorico c .familia mandam
celebrar amanhã, sexta-fei-
ra, 10 do corrente, unia

missa de 7" dia por alma da sau-
dosa cunhada, t'a c mãe de cria-
ção, CAROLINA DE OLIVEIRA
NOBLE, ás 9 i|-* horas, na egre-
ja de S. Francisco dc 'Paula,

para a qual convidam os seus
parentes c amigos, confessando-se
desde já agradecidos. (R 16.17

I

Álvaro Pereira da
Costa

Alfredo Armando de Sou*
za Osório, sua esposa e fi-
lhos convidam as pessoas de
sua amizade a assistir ú
missa dc sétimo dia, que poi

alma de seu querido sobrinho í
primo, ÁLVARO PEREIRA DA
CUSTA, fazem celebrar na matriz
da Conde....'ia, hoje, quinta-fcirii

do corrente, ás 9 i|z lioras.
ilcni assim convidam as mesmas
pessoas a acompanharem o corpo
eáibálsaauidq do dcsventitrado mo-
ço, da Benificcncia Porluguezii.
para S. João Báptista, no mesmo
dia, ás 4 horas da tarde; cantes-
sando-se desde já extremamente
reconhecidos por sua assistência u
estes actos dc piedade. I 1477
¦K1MERH___í____rC_S'__;

Pedro José Ferreira
Olvrapia dc Àhneidá Fcr-

rcira r.e seus filhos e mais
parentes convidam os p;i-
rentes c amigos para assis-
tir ú missa dc sétimo dia.

que niandam celebrar Jioje, quin-
feira, 9 do, corrente, ás 9 hora*-',
no Santuário de Maria, á rua
Cardoso, Todos os Santos; desde
já se confessam prato». (1170 ,1

Coronel Paulino Joa-
quim Barroso

MISSA DE S«l'IMO DIA
Eiiclides Barroso, Eduardo

Studart c suas famílias con-
vidam ns pessoas de suas
relações para á missa q-.-.r,
no altar-niór da egreja Ja

S. Francisco dc Pau.a, mandam
rezar, ás .9 i|j horas, sexta-feira,
10 do corrente, por alma de seu
muito querido pae, sogro c avó,
PAUf.TNü JOAQUIM BARROSO,
fallecido 110 Ceará, 110 dia 4 do
corrente^ 1335 J
MH_

t

JU'Ji

_

Olavo Avelino de Cas-
tro e Silva

O capitão Propcrcio de
Castro e .Silva, sua senhora
e filhos, e o general José
Faiislino da Silva, sua se-
nhora, c filhos, ainda de-

solados pelo fallecimento dc seu
idolatrado filho, irmão, sobrinho e
primo OLAVO AVELINO DE
CASTRO li SUA'A, convidam as
pessoas de sua amizade para ouvi-
rem a missa que, eni stiffrafiio de
sua alma, manduiu celebrar na
cgrçja do Saneado Coração de Ma-
ria, ,ciu Todos os Santos, hoje,
quinta-feira, 9 du corrente, á» 9
horas. JJ 1461

Joaquim Rodrigues
Pereira Vallei

Cjanorpheas
curam-se rapidamente, sem pre-
cisar injecções, com o uso da

OF»_ZA.rril!V_-_
deposito: P11AMAC1A 11UAS

Btiíi do Espirito Santo n. S
Próximo

Contes
uo -tUeutro Carló"

S 6G7S

consultas do segunda classe
das 10 ás 12 da manhã.—
Avenida Kio Branco 1)0

(Ml 121

ÍAl
.rode assumir a direcção techni-

ca dc qualquer pliannacia; pro-
postas a B. G. Mi Cartas :
redacção. (J

esta
1675

liii

MALAS
Poli

dn Sanla C.iisa
11 priitlci nn l'-iiz n nn Uu-
iliriirgiu dos olhos c ilo.

. ilua dn Ouvidor IS2-fts2
«. iiesiileiicia Goncrilves
10 iO. h 3-titfl

Arligo solido
tijsime, só na
Una Lavradio,

clcpautí.
,1 Mala

61.

r liara-
Chinesa.

BOM NEGOCIO
-se um sncio para tiniu-

centro da cidade, com
1 '..".!, pendo parle á visí:i
cm prestações. Ci-rlus a

IA. Almeida, nesta redacção.
r.

Neiirastíienia e Hysíeria
di:. URitcuiiAXO viMiiíir.o

ÍT.*» lu monto pin* jironessos
*»péciflcs. Cons. Hitiiruiivaiia
¦». 105, lt* ús 17 horus.

'.Mr. fiOMANELU
Professor estrangeiro, lia r nn

nos mora na praça da República
n. 84. esquina Senhor do.s Passos,
attende a sua numerosa clientela
cias o ás ii da nir.nliã e tia t ho-
r.i ás 6 dr*. larde. dias feriados nu*

, lioras, tratando eom a
allenção como sciilpt
Republica S.

PARA
ÜÔÍ!IÍRAS

9 peças 605 c 7QS00O
63, RUA DA CARIOCA, 63

Tclophono 5071, Central

DENTAI URAS
Comprnm-sc dcntádtirás velhas

para o aproveitamento da platina
existente nos deutt*.; artificiacs ;>n;i
rua Uruguayana, 3, sobrado, com

o sr, Antônio, (1202 J

Doenças Cura garantida
•jg' «ívti.lda «lo

garganta orsesiva.
JiariZ (fotide-z do nariz,)

OUViÜOS processo inteira-
ilOCa mente novo.

DR. EUR1CO DE LEMOS
professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Rio
de Jai.eiro. Consiillorio, -rui da
Asscmbléa, 63 sobr-do, das 12 ár.
5 da tarde. (R 1623

iusoi.inla,
do pra- _
miradas Jí

cldndn cs>
teiiipo.

Kstas npiilknçõcs, iiitel.-nmpnto iiioffensivns, pioilu-
jiciii sobro o systenia nervoso uniu uução cffien/ ò ilura-
tloun», rcstituimlo ao dooiito a calma, o sonuio o o bem]
estai*—Gabinete do electrtcidiulo medica do líR. NEVKSj
DA ROC1IA—.«O, Avenida lllo Urauco—-Kio de .Tnnclio. 2
Preços módicos. Das 5) da nianliã ns 4 du tarde. (MllüO.j
zsaseaeeciaooQe&se)^^

li liem logo tia primeira ap- !ft fraqueza dc íorças, 1101' excesso de linbnllio ou
plicaeão 0 aoabatll desíippa- íg Zor, ¦prfcóciiiipifções do negocio ou desgostos, são
recé ndo completamente, ,'b «im graiule exitp com os HAXIIOS de Klcetri
Consultas de primeira cias- 8 ^^^^^Sj^SS^^' cw cmt°
sc m as 4 horas da tarde; ;Õ i,cl" ,Mt- MA Lh l>A R0CIIA*

NEUMANN

£ri__as

BUÍMmENTB VI']0ETAL
Cura radirialtnonto

Tosses rebeldes; bronchites,
ciitnrrlvós tias crianças

Agentes tiarlos Cruz & ('.,
Ilua 7 do setembro, Si — Mio

E. F. VIGTQRIA A
I

-Vcn.le-se lihi rico -piano Neu-
maiin, «iiiasi novo, de .grande for-
mato. Para ver e tratar, por fa-
v.nr, na Casa Dicdcrichc, á rua
Sete dc Setembro li. 141.

FLORES PARA GHAPÉOS-
O maior sortimento, ao preço

mais barato. 1-lórc-, para ciiapéos.
Flores parn vestidos. Flor de la-
raiijèirà. Única fabrica de flores
para ciiapéos. A Flor dos Alpes.
— Rua «los Ourives 97, 1".

(M 1547

PHARMACIA
Vende-se unia,, no Oeste de S.

raulo. zona baleeira, vendendo
aíihüalmenlc, á dinheiro, iii a 20
contos; cidade illtuninada a luz
clcctrica, com agna canalizada,'
Irifòriteiçõcs lia rua Dianianlina,
ti. 59, citação do Riachuelo.
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Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR'V1ENXA

Alugaiu-se bons quartos com to-
do conforto, a famílias c cava-
lheiros. Teleph. 3804, Central.

.1064
•.'¦r-TV.-r.fjwi.—.fiu.jj'» ju^iii ay——p—g 1.11 m-ii, M_WmWI

Tf
¦

Ctivso do Vrofessot* KADIU, na rua Mnriz t- llarrns
11. S7. Inscripções todos os dias, das 8 úsll c das -í ás
íi horas.

Velo seu metliodo ile ensino, com S lições apenas, ,)ii;|
podeis iiillueiuiai* e dominar oulras pessoas! (lilftSG*a3*3*-__E-E_2_gK^

PINTURA DE CABELOS
MME, OLIVEIRA tinge eabel-

los iiarlicularnieiltc, só a senlio-
ras, com Hcnné. Actualniente. ga-
ránlò a maior iperfcição no seu
trabalho. Duração: quatro mezes.
Comiplctanieritie inofíensivo. Ppc-
parados recebidos da Europa pc-
los ultimos vapores. Avenida Co-
mes 'l*Ycirc n. ro8, sobrado. Tc-
lephone 11. 5.S06, Ccnlral.

4623 J

PARA SER AMADO
Conseguir _n cíisamciito que dc-
seja, attrai: sympaíhins, basta
possuir o "Segredo de Vcnus",
o etigüir suas instrucções. O
homem on n mulher que pos-
Buir esle -poiicrosó ".stiírciJo",
obtehi o íiiiior tle qnctn quer,
realiza o casamento que dese-
j,i c altrac sympatliiiis. Pedir
ii rcilaeção do "llrasil Esolc-
rico", rua Tupy n. t — São
Paulo, mandando 10$ cui car*
ta registrado; com valor ilccla-
railo. (J 33S0)

A viuva, filhos, noras e
ii((tos agradecem petihora-

dos ás pessoas «pie acompa-
nharain á ultima morada O
scu saudoso c querido espo-

so, ipac, sogro c avô, JOAQUIM
iROURmuES PEREIRA VALLE,
e convidam seus parentes e aini-
gos para assistir á missa que, pelo
repouso de sua alma-, mandam re-
zar boje, quinla-feira, 9 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreja de S.
Francisco de Paula, antecipando
seus agradecimentos. (*R 1619

Dr. Barão de Santa
Cruz

Sua viuva, filhos, noras 'c
¦sobrinhos - convidam seus
amigos e parentes para ns-
sistir á missa que -pelo 7"
dia do seu .passamento

mandam! rezar amanhã, sexta-fei-
ra, 10 do corrente, ás 10 horas,
na matriz da Candelária, pelo que

desde já se confessam extrema-
mente agradecidos. (1201 J

t

í
Margarida Rosa

Barbosa
JMaria Báptista Paes Lc-

me, seus filhos Artliur, Ja-
cinfho, Luiz e Francisco
Paes Leme c famiiias,
agradecem muito a todos os

que compareceram ao cnterraiiieii-
to dc sua mãe, «aVój 'bisavu c tn-
avó. D. MARGARIDA ROSA
BARBOSA, e dc novo convidam
para assistir á missa que, por su:
alma, fazem celebrar 110 hmitua
rio do Iiniuaculado Coração dc
Maria, á rua Cardoso, no Meyer,
ás ') horas, amanhã, sexta-feira,
10 do corrcnle, 7" dia de
passamento, c se confessam
tos. (K 163
«a

ARMAZÉM
Aluga-se o da rua da Lapa nu-

mero 60, esquina da rua Joaquim
Silva, .completamente novo, com
doi.i andares; próprio para qtlálquct
negocio; trátn-sé na -praça Tira-
derites n. 3-'. Café Críteriiuii.

(M 1542

ESPELHO
Vende-sc um de tres f.iees, cm

perfeito estado; para ver e Iratar
na rua 7 de Setembro, S2, (1102.!

ESTAÇÃO DO RF.SPLUXDOR
Vende-se neste logar uma bem

montada olaria, com todos acces-
sorins, c fazedo bom negocio. _0
motivo da venda é seu dono não
poder estar á testa e não -ser olei-
ro. Vende-se mais uma casa pro-
ximo á eslação, prompta rara ne-
inicio, com boa armação para fa-
zcntlas, c vendem-se mais diversas
casas, todas nesle logar, e por
preços de oceasião. Tratar com o
proprietário na mesma eslação.
A. Souza Vieira. Novembro 2 de
ioifi.

Vcr,.Ic-so cm bom oca', fazendo
bom negócio'; tem sortimento, con-
súltòrio medico, casa para fami-
lia c chácara. Trala-sc á jàrogaria«Azevedo, rua Aasémblóá, 73.

(1231

Siilil
Cura infallivcl e nlisóUttftmcnté

certa Aos ORGAOS GENITAES,
qualquer ;' que feja a cau*a tio
etfííraqUecimetito ou edade, com o

inaspcirsorin E!cctrico'Õlíi.7nètico
ilo Dr. Wilson Dépositcrlijs —
Jle.iiK. ,*«: C", rua ile. Oiividòr,
ittj, Kio. Hcmctlcm sc catálogos•deste apparclho. licpreíentítnte
em S. l'an!o: lamtar:o l.uurciro,
rua 15 dc Novembro n. r.

GOlRRHÉA-lffOíENOIA
Por mais antigas c rebeldes qt-.e

scjiíüi; curam-se cena e rápida-
mente por meio «de plantas medi-
cinaes. itifilliveis e inoffensivas;
Milhares de pessoas sc tem cura-
do por intermédio dentes mediei,
mentos. A' venda n'A Flora Bra-
sil. largo do Rosário 11! 3. '.ele-
phone 2408, Norte. (;io S) J

] l-_J0*_-_-_3*--__<rl_3&^ _. ..

["ouro

a i?S;o, -platina a f.Sí.io, brilhau-
tos, praia, lUntcs usados, cm qiiãl-
quer q-ianlidaile c ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja de. ourives.

(S S41

6

SYPHILIS
Essência depurai ivit conecn-

trada de cai-oba niiuda
(Formula de Brito)

Approvada c premiada com me-
dalha de ouro. Cura: empiges,
boubas, sarnas, doenças do jwrizc dos ouvidos, borbulhas, comi-

òliões darthrns, pr-nnnos eczcinas.
crysipcla, syphilis e rlieumatismo
antigo e receiiie. Preço 2$5no.

Depo-ríos: Drogarias Pacheco,
rna dos 'Andradas 45; Carvalho,
rua Io de Março ic; rua Sete (le
Setembro Si e çjnVe á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: PharinacJs
Santos Silva, rua Dr, Aristides
liobo 2_Q. T-él, 1.400. Villn

.var*BM^-_ij-*i *i*a-í »r.RRBHMKBSKIVEPIII

c suA9 complicações. Cura ridit-.il *>or
prorespüs ícsrtiros c rapidoá. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 c ilas j15 -ás 1S horas; 64, ma de S. Pc
dro, 64.

COSTUREIRA
MME.

Previne á
qúc reduziu
Assenibléa u.
Avenida e
lephone -.1.

PASSARELLI
sua exma. clientela

seus preços; rua da
107 2" andar, entre

largo da Carioca; Ti
33, Central. . 1Í31J

DRA. M. OE

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccorro, cqniprnm-sc
e pagá-sc bem, na rua i;etc ae
Setembro u. 112, Joalhcria Dia-
ir.antina. í;So J

mesma
Praça da

robrado, csi|iiina
Passos. 32; .1Senhor do

Coiívém a toaos
saber que o "Tridigestivo Cruz" "c

o unico remédio lipprov.ífio rela
Direciona de Sr.üde Publica, <;'.:e
cura as moléstias do Citomago e
intestino».

PHARMACIA
Vende-se uma. de esquina, sor-

tida e desembaraçada, pro::ima ao
centr,. da cidade. Trata-se com o
sr. Amorim, á r. da Assemtóèa,
numero 34- (M •/'•t1

Manoel da Silva Monteiro
Previne 03 seus cniigos c_ fre-

prucr.es ijuc nutdou a sua offieina
«le ourives da .praça , Tiradcntcs,

_St pata íi fjoalheriíi Camões)
Ru:. Luiz de Camões, 44- CM;J>3S

C A C JI O R li O S
A lsrpra. sania. pãfeirn, darthros c

todas as maiiifc.stacJes ,'pialcvolas da
pelle, nos cacliorros. çavatíos. i"r.t"3 c
nas varias esuecies tle'.RaiIo. são cura-
das com ü "Sabão Doruc'*. listo sa-
liào mala cs piolho?, píilg_s. bertiès,
bicheiras e os carrapatos 'lios áiiimács^

; I.ata 2Ç000, pelo tjorroio, i?ooo.
NTio sc acecilãm í-c!los iieni p?t.**:iii i-
llias. Pedidos _ Pcrcsiiilo s l**Ílho, á

cm moléstias ''.as rua UruKuaytuia fà c avenida Passos
senhoras, com longa »oS; Em Mclhcroy, drogaria. Barçcl-

Iodas as doenças los- (M 924

Especiall
cpeançns c
pratica, traia <ie
infeceionaes, Hcniorrhagias, Sus-,
nensc.es, etc. Attende a chamados.
Telephone, Villa 2..178. A's quin-
iv.s-feiras, gra.-.is aos pobres. Con-
sultorio, rua <lo Theatro, 19, 1";
andar, das 2 ás 5. Residência, rua
li.:;-.iruna 11. 107 (antiga Campo
Alegre). (M 841.I

PHÁRMACIA |
\Vcnde-se tinia liem p-iilída e

afreguezada c cm exccllente local.
D motivo dir-se-á ao comprador. I
Tratnr com o sr. João PõnSèc*.-
na'drogaria Itodrigiics, G. D'
n. ;9. J 1130I

PHARMACIA
Vende-se tuna pequena pharnia-

cia no bairro de S. Christovão,
fazendo regular negocio, aluguel
niuilo barato c «pela insigiitficant-
quantia de 2:501-.$. Ver e tralar
á rua S. Luiz Gonzaga 11, 17.

S 1491

is cxmas. famiiias que
os traha'hos pnr inaU

...c.iiii-.i e de iprõnipíò

Praia, hjriilinntcs*' cautelas do
Mdnté r:c rieccorrü, compram-Se c
pagani-sc bchi, na praça Tiradcn-
les, 64, Casa Garcia.

A professora do oceul-
tisrno

participa
faz todo
difficeis que
resultado'; lambem iram dé todas
cs doenças pelas sciencias occtil-
ias, não dá lieberagcni i!o espécie
alguma: consultas todos us «lins,
na rua Visconde dej Ilabòrahy
n. 53'.', Niclhcroy. 1121 j

Movais a pÉesíãgõès
Por nuc v. cx. nâo visita a

Casa Sion, 11.1 rua do Cattcte, 7,
que entrega os moveis na 1* cn-
tráda de 20 0|° e 03 seus prceos
são baratissimos. Catlcte, 7. tele-
phone 3700 Central. (S 2041

Flores brancas
(loucòrílié;.)

Gurain-sc radicaltnehtc em
poucos d:as com o XAROPE
E AS PÍLULAS de MATI-
CO FERRUG1XOSO.

Ventlc-se uiiicaniciitc na
phármacia B R AG ANT-INA;
rua da Uruguayaha n. 105.

Elixir de Pepsina
Composto

ÍCumoirJila. Rhuibarbo. Calitiiiba
e Pepsina) Fórmula dc Brito
Approvado c premiado com mo-

dalha de ouro. Efficaz nas diges-
iões mal elaboradas, dyspesias, vo-
mitos, eólicas dn figado e intes-
ibiaes, inappctencias dores de ca-
uêçà c vertigens. Vidro 2Í000.

Dsposit.fs: DrogajMas iPaihreco,
rua dos Andradas, 451 Carvalho,
1" de Março, 10; Sete de Selem-
l.r.i ns: Si e 89 c Assembléa, 14
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Ur. Aristides Lobo n. 223.
Telcplionc 11. i.4?o, Villa,

f
Carmen da Rocha

Santos
•Pedro Pinto dos Santos,

dc

¦Amclia da Rocha Santos c
•Libania Alves da Rocha
sinceramente reconhecidos a
Iodos «que aicom-panliarain

os restos uiortaes.de stis1/ idolatra-
da filha e sobrinha, CAUM>w,
bem assim aos que por varias
fôrmas lhes manifestaram o seu
jiczar neste «ltrloro.su transe,
novo os convidam para assistir
missa dc 7" dia que, pelo scu cter-
110 repouso, será rezada amanliã
sexta-feira, 10 do corrente, «tis 9
iiorius. na matriz do tí. S. baera
mento, éonCcssaiidO-se cternameii
ic ¦'"<"* {í, !,"¦¦'

Carmen da Rocha
Santos

Pedro dos Santos & Lo-
pes, cm signal «le pezar
pelo fallecimcnto da exlre
triosa filha dc sim digno so
cio, sr. Pedro Pinto «los

Santos, convidam os seus amigo
e pessoas de amizade da fami.'ii
para assistir á missa uc _ 7 dia,
qv.e mandam rezar an
feira. 10 do corrente,

matriz do S". S. Sacramento,

f
.c.-.ta-

9 hora

COItOAS 13 l»Al,MAS I>B
FIiOKES XATUKAKS

Prepara-se qualquer «ncommeniia
Casa Arte Floral

Kua da Assembléia 113. Telcph. Ccu-
trai 1837

Cândido José Alvares
Vianna

Francisco Rios e senhora
convidam os seus parentes
e amigos a assistir á missa
<|ue pelo sétimo dia do pas-
sameiilo dc seu cunhado u

CÂNDIDO JOSÉ' AL-
VAÜUS VIANNA fazerii celebrar
hoje, quinta-feira, 9 do corrente,n,i matriz do Sacramento; ás 9 iju
horas, pelo «ma se antecipam
agradecidos, (S 1275
___¦»_<*_________--¦*•

f
am rro

f
Cândido José Alvares

Vianna
Maria da Conceição Fcr-

rcira Vianna, Oitdina lis-
trell.i, Leonor de Metídonçr
Môlitiá c esposo, Frnnciscü
Rios e senhora, Anloniu

Palharcs Vianna c familia, José-
pifa Cecilia Guimarães, Joaquim
Monteiro c familia; Eduardo Dan-
tas c familia, agradecem profun-
daiiienlc penhorados a todas as
pessoas que -se dignaram acompa-
nhal-os 110 doloroso transe por que
passaram com a perda dc scu
cx-triunccido esposo, padrinho,
cunhado, tio c amigo, CÂNDIDO

-IOSE' ALVARES VIANNA, , o
ile novo us convidam, bem assim
aos seus, parentes o amigos a as-
sistir á missa que pelo selimo dia
do seu passamento (erá logar
hoje, quinta-feira, 9 do corrente,
ás 9 i|2 horas, ua matriz do Sa-
crpmcnto, pelo que tlcsde já se
confessam agradecidos.

Francisco Mattos da
Silva

(6" MEZ)
Sua esposa e -filho convi-

dam os parentes c pessoas
dc sua amizade para assis-
tir á missa que niandam
¦celebrar lioje, quinta-feira.

9 do corrente, ás 9 :»°™s' „"''
cereja de Santo Antônio «los 1 o-
(ires; pelo que antecipam;
sinceros agradecimentos.

seu.
(R 1727

I
Izolina Leggs de

Maura
Mãiir c

tia,

FRIBURGO
HOTEL LEUÉNROTÍI ' ms etc!

Com grande parque c optiniaa licitse".
I accommpdaçSes ipara famiiia. n. 173.

rroj-rieiario, AdcUtano Silva, '

! FERIDAS!
«, chagas, tezemas, friei-"Uhguento Santo Brazi-

Rua Marechal Floriano
A. Gesleiri Piiurrnlel.

(76SJ

IGAHARA
U Moenílo sempre p
_^á_'*ási_&i__M£!___S'jj

BANHOS DE MAR
ILHA DO GOVERNADOR

Alugãm-sc hoas casas para ve-
ránistas e cffectivo», nas saúda-
veis praias «lo Zumby, Pitanguci-
ras, Tapera, Olaria c Cocola:
trata-51 c.-.ni o sr. Henrique, e
r-.ais informações á rua i* dc
Março 43, réstaurant. (1103J

BILHARES
A'e:i.ie se iiiialrn juntes on sepa-

rádds, imu lingáielá; Pa rua Frei
Caneca u, 7. 1303 J

pelo. que antecipadamente '«^««''e-
pcm (J _!!___?¦hmssmmm^Orm^mmi9_m
Izaura do Santos Lima

6" MEZ
• Antonino Pedroso de Li-

**l4 ma e filhos. José Pedroso
dc Lima, José Nogueira de
Sá c familia convidam todos
os seus parentes c pessoas

de sua amizade para assistir a
missa do 6" mez que mandam rc-
zar por alma de sua sempre chora-
dá esposa, mãe irmã c cunhada,
IZAURA DOS'SANTOS LIMA,
que terá logar amanliã. sexta-feira,
10 do corrente, ás 9 horas, na
rerreja de N. S. Apparecida do
Mcycr! Desde já se confessam-
eternamente, graios. (M «;«_'
&»W!iiWm\i2i3!BÍi^
Zoraida Freire Ribeiro

(1» ANNIVERSARÍOJ
Antônio Dias Ribeiro c

filhos convidam or. parentes
» amigos para assistir a
missa que mandam rezar
amanhã, sexta-feira, 10 do

corr.-nte, ás S ib horas. "•» """""

ia de S. Francisco «le
para o descanso eterno^ fie
saudosa esposa e 111:1
FREIRE RIBEIRC),. I»--'í., J«
conlessain agraqecid
_,r____T__W._3?_S_i'_SK

Caixa Auxiliar da Cias-
se Telegraphica da

E. F. C. B.

tEsra 

sociedade mandará
celebra- uma missa amanhã,
sexta-feira. Io do corrente,
ás 9 hora.-, na cgrèja San-
íitario do lnimac.ilr.do Co-

raçíib de Maria, ii rua Cardoso,
Todos os Santos, em intenção do
repouso eterno de 'D. MAKlA
ROSA BARBOSA, avó do coro-
nel rr. Francisco Paes Leme. para
eivo aeto de religião <• caridade
comida .". exma, família, iodos os
seus sócios c pessoa; conhecidas e
amiffiis. tM *'**

'GuiViieriuino
iMilton Maura agrad:;

•penhorados, a Iodas-, as pen-
soas que se dignaram
acompanhar os restos 'mor

taei dc sua inesquecível esposa e
ri,g|, IZÜL1NA LEGGS Dl*.
MAURA, c de novo as conviilritn
para a missa de 7" dia, que sem
cirle-braJa na egreja de S. fran-
cisco -dc Paula, amanha, sexta
feira, 10 do corrente, as 10 MJ
lioras. iliypothccahdo a J"(1°5 

a
sua eterna firatid3o. U 167.

,UTOS
Cuidado com os intruJOes
Os proprietários tlii Cnsa
lins Fiizonilns J'1't'tas, ten-
do Siiliitlo nuc continua 11
cvjilòriição ilo credito do
nome tio sou estnbèli-cl-
monto nor nurre ilu imli-
viiliios su'|icilos, iivisain
no iiublico <lc «mo n Ousa
<Iits Fnzfiiiliis Vrotus não
t«Mi iifícntcs d» lutos o não
mniidii seus einiivcendos n
domicilio •— som 1'ccíilièr

pedido narii tul fim.
Meras cxplorudòriis n tnm-
oiriu sitsjioitus são aquclliis
<iiu! so niiroScíitifni coino
¦•inliüiis Konti*n-riiosti'ns dii
Citsii dns Knzciiiln.s 1'retíts.

M3!)ltO S. OUKIUOZ!
& 1HMS0

Tel. C. 191.

tila,
sua

ZORAIDA
Desde já èel
. (M 1543!

Quem ucücjar ctra de qual-
bastará enviar no-

me, <-:laile, synipfomas da doença,
r.ns Humanitários Videntes, caixa
postal iíl.15, Rio de Janeiro, qu«
gratuitamente enviarão o allivio
para os vossos ¦.-oífiinienlos. En-
d-ereço c 200 réis cm sellos para
a resposta (R 121 _

ASTHMA
A cura só se obtém com o espe-

oifico descoberto pêlo dr. King'»
Pálmcr, o CARDIOG-ENQL ;não
falha nas affécçõcs, chiados 110
peiio, falta dc ar, necessos. Dro-
garia Granado & Filhos, rua Uru-
güayàna, 91, Rio de Janeiro. Vi-
dro, 6$ooo; pelo Correio, 8$3oo.
Di-ogaria Rodrigues, rua Gonçalves
Flias, 59. (R 121.1

ARMAZEM
eVUi;a-r,e o grande armazem d»

rua Evaristo <ia Veiga n. cC.
predio novo: para ver c tratar na
ruii t.l ds Mai.. n. o_ (M xz..-—

¦L~ j*_ Í4!i!_i_,....'l....*.*.AlMl. 3t»_9tM»~V2~«i«-'.3f>^í.,i*_4E5?-!K2-:.'"i.Vín.i -»"l '3 ~.-.-,' ' .-'T>^*í*S'S___SSW'Si—sSS^Ífeí
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CASA LÜRD sSTSmTim Otrioc*. 80 — T«L Ocutr«l IT»».

PEQUENOS ANNUNCIOS
':];'¦

BI*»'* 
¦

VEMDASJEM LElUO
Penhores
leilão de Penhores
Emlí de Novembro

DELGADO SILVA&C.
179, Kua Sete

de Setembro, 170

Rocam-seaoa Snrs. mutuários
reformarem até a véspera do
leilão nssuas cautelas vencidas.

LEILÃO DE PENHORES
Em io de novembro de igi6

A. MOTTA & IRMÃO
3, Beco do Rosário, 5

jas cautelas vencidas, podendo ser
reformadas ou resgatadas ate a
hora do leilão.  293 i

imÕRlÍnilDÃÕE

Fomos os pp5jneirosI«^i
Que"ãdoptãmos as"vêndas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as familias que mobúiaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes .^atàiitf

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preços e cçmdiçoes.

MARTINS MALHEIRO & C. »????»?»??????RUA DA ALFÂNDEGA N. xn.

SI

"DRECISA-SB do uma boa e
X perfeita eorplnheira com
pratica do atellers de 1* or-
dem. no Largo de S. Francis-
co n. 25, 1° andar. Mme. Lan-
ra Guimarães. (S 852)

PRECISA-SE 
de unia pcqcena de

is a 14 annos, para pouco ser-
viço leve; á rua Senhor Matlosmhos
n. 13, perto da r. Via. Sapucahy.

(1521 D) J

ALUGA-SE 
em eua de famlla, um

eomraodo de frente, mobilado,
cem pensão; aa rüa Silva, Manoel
n. sa. (1653 E) J

LUGA-SE o a» »ndar da tmvessa
de 8. Francisco n. aa; trata-se

na loja. ("93 fe) M

ALUGA. 
SE um bom Quarto, mobi-

lado, a casal ou dou moçoj *
tratamento, casa de familia: rua Sena-
dor Dantas 19. (1744 E) M

ALUGA-SE uma porta para
•tttam pequeno varejo, em
ponto multo transitado; tra

ALUGA-SE 
uma nova cam, i rua ' ta-se com o sr. Duarte Fclix,

do Riacliuelo n. «4^1 as chaves iai.go da Carioca 13. E
estáo na venda da esquina e trata-se ——taiau im wiiuj un esgutna w ..-.--;— .
no largo de S. Francisco n. 3»- *-»•!

PRECISA-SE 
de officiaes acabado-

res e montadoreB. para obra dc
creança; rua General Câmara u. 281,
loja. (1322 D) S

AMANCIA, viuva, com í8 enno4
de edade, quasi cego....

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
c além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
"""ÂNGELA 

PECORARO, viuva, com
£6 annos de edade, completamente
cego e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lhinlia, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
cursos *

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cega e «em amparo da família;

ENTREVAZA, rua Senhor de Mat-
tosinho» 34, doente impossibilitada
dc trabalhar, tendo duas IiUias, sendo
uma tnbercolosa; ".-..«m^in

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc embos oltios e
"'JOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
entrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, coiu oito iilnos
¦;: SOARES, viuva, velha sem poder
"mArÍÁ 

EUGENIA, pobre velha
tem o.menor recurso para a sua sub-

SANTOS, viuva, com 68 anno* de
edade, gravemente doente de moléstias
incuráveis; , . , „ „.„,

THEREZA, pobre ceguinha sem
auxilio d' ninguém. ^^^^^^^^—^i*im*emmammtssmmmmsmrnsm*

UMAS SEGGAS E DE LEITE

PRECISA-SE 
de ttma empregada

para serviços leve»; prefere-se
portugueza, â rua Teixeira Júnior n,
71 _ S. Christovão;____023a_D^

PRECISA-SE 
de uma empregada

portiiRiiezo, para lavar e cozinhar
para. pequena familia; dormindo no
aluguel, rua Conde Iraja n. 17 t-
Botafogo. (781 D) J

T»RECISA-SE de dois rapazes,acti-
JL vos e decentes; rua Visconde de
Inhaúma n. 53, «lo» 7 M»,4& 9 «Ja-

(1411 D) R

fã Portugal.

¦iiiiiBiiiiiHiiiüniimuBriitniüiuBníüBiiiujBiuüHUiiiBW^
AO DEITAR...

J-OMAE UM CALIX DE

I Guaranesia
|lMIIMMMIlil»«l»IMiil^

LUGA-SE ou traspassa-se o con-
trato do predio da rua do Hosm-

cio n. 139; trata-se na rua General
Câmara n. 258. das 10 m^ 

g

>'"• 3-Íi d -TTM almoço ou jantar completo
(1292 b) R ,\J cora a jobremesa dentro de um' 

pão por 600 réis, na rua dp Rosa-
rio n. 137.  (2844 b) J

ALUGAM-SEí-junVM 
ou Mpandos,

bs- sobrados i-armuíem da rua do
Aore 33; trata-se i rua S. íf»Wi
¦» andar, ('""> ''¦> j

A LUGA-SE por 150$ a loia da rua
Ado Riaehuelo n. -267., com dois
quartos, duas salas c dependência, teni
lus electrica. t'247 ») i

| A ILUGA-SE uma easa com dou
Aquários, duas hIm e com lutou
commodidadea hygienicas; na rua Car-
doso Júnior a. 274; informa-se com
ILultl'. (jjjj G)

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto de

frente, mobilado com gosto a pes-
toa de tratamento; i rua lavares
Bastos 30; trata-se próximo ¦ 4 nia
Conselheiro Bento Lisboa, (105 G)b

TiiUGAM-SE magníficos apo-
Ásentos com ou sem mobilia
e comida sã o variada. Preços
módicos. Kua Corrêa Dutra
n. 146. (J BT83) G

UVENTUDEiLEfflDR

ALUGA-SÈlúm 
quarto de frente,

com luz.- BinSto à cozinha, sala
de jantar e banheiro, por 355; na tua
do Rosário 11. 34, 2» andar. va

PRECISA-SE 
de um torneiro me-

canico; á rua do Riauliudo 187.
(1677 D) J

PRECISA-SE 
<íe lima rapariga pa-

ra serviços leves de um casal;
rua do Rocha n. 39 — Rocha.

("357 D) J

PRECISA-SE 
de uma empregrida

que durma no aluguei; rua Me-
dina n. ioj^Meyer..-;';' -..-. (1352- D) jj

PRECISA-SE 
de uma moça branca,

de boa cendueta e muito Umpa,
para orrumadeira c copeira de um
casal! rua Viuva Lacerda n. 32 —
Largo dos Lc6es. (1648 V) J

ALUGA-SE 
unia boa nana de leite;

na rua Campos ila Paz n. 52. sala
úa frente. (1296 Aj_&

ALUGA-SE 
um esplendido . quarto

mobilado para casal, dando frente
nara a Avenida, entrada pela rua
Visconde de Inhaúma n. 9». a* <">*"':
tratamento fino. (°5Q *> °

LUGAM-SE bons commodos para
moços «olteiros, ie 35* e 40»! »»

tt, de S. Pedra o. ,££.£ 
%) g

ALUGAM-SE 
as seguintes casas

para familia:
Rua General Pedra n. 15Q,

para negocio e família .
Rua Mariz e Barros n. «o,

diversa» casas, na "Vil.
Ia E'i(tenie" desde. . .

Rua José Clemente n. 47. .
Rua Santo Christo dos Mila-

gres n. ios,. . . . • •
Rua SanT Christo do» Mila-

gres, a loiatdo «>• .'?_9

150*000

ioi$ooo
I32$000

_..., a loja, dv — -,-- .-
Rua do Cunha, a loja do

gi$ooo
I10$000

IOI$000

ALUGA 
SE a casa da rua Silva Ma.

nocl n. 127-A. com magníficos
com-modos; as chaves no n «27. on-
de se trata. ('32i E). S

A LUGA-SE por 130$ a casa da rua
AGeneral 'Menna Barreto n. ««•
VII, Botafogo! trata-se na rua da
Alfândega n. 12. Peixoto * Ç.

(1154 G) J

ALUGA-SE 
um quarto bem mobi-

lado, limno e arejado, em casa
de família, com 011 sem pensão; na
rua Senador Octaviano n. 320, Águas
Férreas. (365 G) J

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

uma sala de frente, 111-
dependente, bem mobilada, com

boa pensio. a um ou dois rapazes ile-
centes; electricidade e telephone 1 rua
Visei Paranaguá is (Lapa). ti5°3'').)

A LUGAM-SE quartos e pcn-
üs3o confortáveis desde 49
por dia, e uma sala com pcn-
são para casal ou 2 cavalhcl-
ros. 200$ mensaes, luz cie-
ctrica, telephone, etc. Pensão
Família*, Praça José de Alen-
car 14, Cattete. (J 407) G

^Un^ cabellos brancos fiquem pretos, uno quei
ma, nao mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
bello e extingue acaspa com tres apphcaçoes

VENDE-SE EM TODASI AS PEBPÜMARIAS
auiiDuariaQ F DROGARIAS ¦- Pi*cço a^üüü rs.

ALUGA-SE 
uin lindo coramodo. a

casai ou solteiros; na rua Cbele
Divisão Salgado n. 47, Gloria.

(171S G) U

ALUGA-SE 
uma casa niobilada.com

6 quartos, 2 salas e mais depen-
dencüas; à rua D. Marianna 187. ¦-•_

(1710 G) M

Saude, Praia Formosa
e Mangue

!40$ooo

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dr.

freira. M Araujo, n. M WJ

PRECISA-SiE 
de um menino de 16

a 18 annos, dando referencias de
sua condueta, pafa empregado de
casa de moveis; trata-ee 4 ""V..60;
nador Dantas n. 104. ('572 1J) J

PKECISA-SE 
de um bom morce-

neiro, com pratica de lustrador;
i, rua Senador Dantas'n. 104, caía
de moveis. ('573 P> J

PRECISA-SE 
de uma empregada

p.ira ani.1 secca e serviços leves;
na rua Alice Figueiredo i>. 85 — 1*
ta.;ão Riacliuelo^ (|223;;A)-J

KECISA-SK de uma, ama secca
de meia edade; Motriz 11. 49 —

llotafogo. <4'6A) J
JJM1WIIIMI1I lto£^f*tim^mmm^m^^

Cozinleiros e cozinheiras
AlUtíV-SIÍ 

um hom cozinheiro,
para'cisa dc familia. dando fran.

ca da sua condueta; na rua 1-iguei-
U dc Magalhães'n.(76.s.Co^

JL «a pura tuuua oci*«\wj »*¦ *•-
quena familia; na rua Pedro Amcrt
co n, 136» ' '"

Uu"' Viüvã Claudío n.. 32'.
próprio para negocio e
família. . ... • -, • • .•

Rua de S. Pedro, a loia do

íâiíw&Vü '^ooü
m$£ da«mM5 -|ooo
logo da 'Bolla n. :«8. .. . . «2*000
S. Pedra n. 25'. Ha. • >o«$ooo& Trata-se á rua de S. Pedro, n. 72,
com eosu Braga St C. (648 E) K

XA-tcreara cie xirauiy "• *o y""°- . ¦— '
fíAW^SÇ A^m^Te-ffma? T Z
5:-24P°eS^a'na««GÍ B^ièS, Hi,op',to n. 

?o.fi 
cas^ I.

zaga n. 108, ___1L_—-

BÕã"ÕDDÕrtuíiidade para as pessoas mtelligentes c
mã SeTs. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e «md^a, boa
voz, olhar magnético e attraente, vencer e dominar

todu a espécie, escreva-me inime-
diatamente, pedindo o meu livro

«¦¦««¦ m mwmw. intitulado TALISMAN DE PE-
I>RAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das
SSiy de Çevnr recebidas da ndm.
Escreva para ^M^^^CLrJ^SSSÍ

ALUGA-SE 
por 100$, confortável

casa para familia, á rua Petropolis
11. 2, com tres quartos, duas salas,
etc. Trata-se na rua Conde de. Bae-
pendy 11. 44- (1364 D"

ALUGA-SE 
a uma senhora de todo

respeito, um quarto com luz ele-
etrica e limpesa, em logar minto are-
jado, casa de familia do máximo res-
peito; na rua Monto Alegre in. 17.
próximo i rua do Riaehuelo. (8a6tji>

A 'LUOA-SE para negocio 
" limpo a

Aloja inteiramente nova, da.avem-
da Mem de Sá n. 349. esquina da
rua Frei Caneca; ponto de grande
futuro. V.l (64* !') K

AI.UGA-SE 
por 132$ unia casa com

tres quartos, duas solas c grande
quintal; na nti do Catteto n. 214,
e outra por 122$, coin dou quartos,
duas salas e grande área e outra por
87$, tem grande quintal; na rua l.cn-
to Lisboa 89. (686 G) J

ALUGA-SE 
ura ou dois quarto», em

casa de pequena familia do trata-
mento, a pessoas nas mesmas condi*
çBes; na rua S. Clemente 94. Bota-
fogo.  (1717 G) M

Aliio-alce ?" fusa de. famiIia
nluga-ac ,|e tol]0 respeito, uin»
«ila bem mobilada, para uni casal
com ou sem pensão, á rua ClirislovJo
Colombo 11. 131, Cattete — Dois de
Dezembro. (891 W J

vossos inimigos, ganha

CRâTIS

A -LUGA-SE' uma bonita casa por
/\.iso$, à rua D. Marciana n. 5.
tres' quartos, duas salas, porão, gaz,
electricidade, etc. ("74 ^) K

ALUGAM.SE 
duas boas salas de

frente; na rua Real Grandeza 1.21,
'Botafogo, próximo i rua voluntários.

(1673 G) J

.UGAIM-SE as boas casas da rua

ALUGA-SE 
a :asa da rua Cunha

Barbisa 33, Saude. eoniple aineii-
te nova oropna oara «tora du .para
ver na mesma das 13 as 16 Horas.
Trata-se na rua Uruguayiina 11. '74-

(1561 i) 1

A 
LUGAM-SE por, preços hara os,
boas casas com dou quartos,,üuai

«alas e bom quintal, liiíür.uase, a rua
Qirdoío Marinho n. T,; cserip orlo.
Praia Formosa. (i0as U «

A1A.U.TO-»,., 
as uoas vusa, aa .„« A LUGA-SE a mj«o» s^lm3'?Sa

Delphim n. 107 e im e casas I, Aexcelente sala <to mnte. em.casa
11 e V da rua Delphitn 115, avenida de família; ruu iiMSIÍ. Sapuca-

U4» O 1

ALUQAM-SE 
sala e otiario de fren-

te. oara casal; rua Viscoiulessa do
Piracinuí» 4'. ('S>")) J

A LUGA-SE uma casa 81$. cora iu»
.iXelectrica forrada e pintada do no-
vo, 2 salas, a quartos cozinha,e gitm-
tal: ua rua Visconde Jemutinhoiiliai
.16; a chave esti n» esquina da rua
EstrcUá 34 Tend» (Hio Comprido!.

0532 J) >"

ALUGA-SE 
a boa casa. com a sa-

Ia* 1 quartos, electricidade; a rua
Machado Coelho 11. 44. ('<'o J) I

ALUGA 
SE por ,r.5 um bom quar-

to. com jatieHn na ru-i Viscondo
de Saoucahy 11. 2-':. casa V. .1 ca«a|
sem filhoá ou swiltorà sò. H5-4 i})

nun wmm
A 

LUGAM-SE bn« casinhas, pto:
pri.is irará faniilia regular, a í;?,

assobradada-, pintadas e forradas .Iu
novo, bondei dc cem reis; ua rua
Frei Caneca n. 252: trata-se na ::ve-
nida Salvador de Sa, 114. U39U)

ALUGA-SE 
em casa fr.-inccza, por

35$, um pequeno quarto mobila-
do. para peüoa sòsinha; 44. rua B-i-
rão de Itapagipe.  (138a JJ

ALUGA-SE 
para família de trata-

mento oi grande e confortável i°
andar do prédio-inteiramente novo da
avenida *m de Si n. 349, tendo
7 bons quartos, duas grandes salas e
inaij dependVridas. (°45 F) K

LUGÃ^Sft*íma boa loja para ,ne-
gocio limpo, tem moradia e vitn-

ne; na rua Maranguapc n. 3°; tra-
ta-se no mesmo. (1203 *; *

ALUGA-SEI 
um bonito sobrado e

armazém,, i avenida aiera.de íw
11. 315; trata-se no mesmo. (1163/)"

PRECISA-SE 
de uma boa emprega-

da, para todos serviços de pe- Escreva para 
'. »r. flnsuiwioe *«»•¦» 

«"^"rniMftiOt?9 mi dos Passos n. 98, sobrado - Caixa do Cou elo
— 604 Rio

PRECISA-SE 
de pintores, na

Evnristo da Veiga n. 47!.
na rua

„.., __ . _.__ .. ,,, para
tratar"eias""i7i ás 12. ('653 D) J

FECISA-SE 
de uma arrumadeira

em cnsa de pequena família; na
nia Gustavo Sampaio 11. 214 —• "•
me. (11649 D)J

ALUGA-SE 
um quarto, para escri-

.ptorio ou moço solteiro; rua Lar-
ga 41, sob. ('7»5 E) M

ALUGA.M-SE 
boas cozinheiras e

niociiiluis lioucsla» e da roça. le-
didns a Agenor Portugal, na estação
du Vassouras^ Enviem sellos. ¦.

AI.i:C.A-S'E 
uma perfeita cozinheira

c láviidéira; para casa de família
ile tratamento; na rua dc banto Aura-
ru 11. 29, casa 3. ('43-1 B) K

i I UG \-SE uma cozinheira de for-
.Ano e fogão. Só se acceita casa que
11 familia vi lata fora; rua Uambi.
11:1 n. 95- í'26-» B) S

AOS DOENTES
CURA HAMCAIi da gono-

rrh£a cltronica ou recente,
estreitamento de uvetbra, em
poucos dias, poi- processos mo-
dernos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
pliills o moléstias da pelle,
appl. 606 e 014. Vaccina
antigonococcica. Pagamento
ânus a enra. Consultas dia-
rias, das 8 ás ia e de 2 fts
10 Ja noite. T. O. 5081. Ave-
nida Mem do 8fi. 115.

Casas e commodos, centro

ALUGAM-SE, 
por 50$. quartos pa-

ra solteiro, mobdadoa. cora roupa
de cama. serviço e luz elcctrica; av.
Rio llrauoo ". 3» and. ('73' «) K

ALUGA-SE 
mn quarto da frente,

mobilado e com pens5o, por 150Í,
na avenida Rto. Branco :55, » »":
dar. < ('66' gj >

ALUG.VM-SE 
qulartos e <U-se pen-

são; na rua da Un(°1cJ.ínE)47R

ALUGA-SH. 
por 120$ o predio da

rua das Neves 10 Paula Mattos;
tem bom quintal; trata.se 110 n. '7-

(i2í8 F) S

A LUCA-SE o predio da rira Pay-
Asandu' n. 124, está reformado c
com todos os requisitos necessários;
as chaves no mesmo e trata-se com
o proprietário, i rua de Santo Hen-
rique. 68. próximo a praça í-at-nz
Peiia. ¦J,""4 , -
TlÜGA-SE a casal ou a senhor de
iltratamento, uma boa sala c casi-
nlia de Jantar, mobilados c com ser-
ventia de cozinha. Preço niodiço; na
rua do Cattete n. 130. sob. (ii57l>H<

TÍÜgÃM-SE era casa de fámilià,
Auma boa sala e ura qinrto,, nerlo
dos banhos de «nar. Ferrei» Viaii-
na n. 20. ("'" c,).._?

» LUGA-SE uma boa sala de fren-
Ate, casu dc familia; ua rua Sil-
veira Martins, 20. (1241 \M'_2

Cura radicalmente a queda do cabello, destróe
a casDá, evila o embranqueci mento e faz nascer
novos cabellos - VIDRO 48000.

Vende-se nas Perfumadas e Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel St C.

-¦ Mutfii—f—

ALUGA-SE 
o a» andar e escripto-

rio de frente no 1; da rua '• de
¦Março, 20, próximo a do,^^yj

1>Kl-:cTsA-SK 
dc uma cozinheira c

. mais setviçoS; na rua Retiro Çjua-
nãtinrag »;__£;__ (1668 11) J

I>RK('ISA-SE 
de uma cozinheira,

cm casa ile lamilin de tratamen-
to'; na rua Joaquim 'Murlinho 144—
Santa Thcrcia. 

C'503 ») 
g

Pt("Íã'TsA-SK"Tle 
uma creada jwra• lavar e cozinhar, na rua I-tuz

Carneiro 11. 97 — Estação do F.ncan-
tudo. ('57' g) J

ALUGA-SE 
um quarto tnobilado, e

indeepndcnte (3o$ooo). Dâ-sc pen-
süo, querendo; na ladeira do Senado
n. ;. ( (tI23íShJ

1J1!I-".CISA-SK 
de unia perfeita ,co-

. zlnhéirá; lia rua das Laranjeiras
„; 5..7. (U<i4 

U) J

ItRECI 
SA-SE de uma perfeita co-

zinheira dc forno c fogão, que
«Ilirma r.o olügíiel e traga carta de
condueta, á rua S. Francisco -Xa-
vier ifi 131. ('jj2 H) J

IJRECISA-SE 
de uma cozinheira.

branca moí-i ou de meia edade,
para cozinhar e ajudar .1 lavar, para
quatro pessoas, lloulcvaril :S do.-be-
tembro n. 152. (1336JI) .1

ALUGA-SE 
o 2 andar para peque-

na faniilia da rua da Quitanda
,-.,, (1126 h) 1

A 
iLUGA-SE por 13»$ «mh casa
com duas salas, dois quartos, sala

de copa, despensa. cozinha, irea. etc.,
iUuniinada a luz electrica. .I«orma-
ç5es com o.dr. Armando, a,rua do
Rosário 136, sobrado, das 3 as 4 aa

ALUGAM-9BNA
SECÇ1A0 DE PROPRIEDADES

'^SUL AMERICA"
Rua do Ouvidor 80

Os seguüues prédios: „„„{nr
As chaves nos mesmos, ou confor-

tne indicação nos respectivos carta-
"para 

tratar das 3. ás 6 da tar<le.
3. CHRISTOVÃO _ Rua Gene-

ral José Ohristino, 44, «m mMa<1':
cas accommoilações liara familia de
tratoraento. rario. habrtavel, }™M%.
ctrica, grande quintal, etc Aluguei

MATTOSO — Eua Campo Alegre
n. 80 com magnificas accommorta-
cães para familia de tratamento, po-
?i™hkbitavel, luz electrica, grande
qUAI/rOeDA BOA VISTA _ Tra-
vessa! da Boa Vista 20, com 4 V"-
tos, a «alas, luz electrica. etc.

A LUGA-SE uma boa sala dej fren-
Ale muito fresca em casa -de fa-
milia; telephone e mais comniodnlailes;
rua D. Luiza 36 (Gloria). (i53jl')J

ALUGA-SE 
uma'saía de frente, a

inoeos ou casal; tem entrada in-
edipcndcnte; no boco do Rio n. as.
(Gloria). (1528 F) J

tarde. (1333 w
ALUGA-SE 

em casa franoeza, uma
grande sala e quarto, a sala com

cinco janellas, ipara casal de trata-
mento, com bella vista sobre -a cidade
c baliia, com pensão, lu» elcctrica,
banhos quentes, bella chácara, tele-
phone; na rua Costa 'Bastos 44. San-
ta Thereza. Of3? E) J

ALUGA-SK 
por 200} a boa casa

da rua Augusta n. 35 (Santa
Thereza), com cinco quartos, , salas,
cozinha, banheiro, quintal e jardim;
as chaves estão no barracão ao lado e
trata-se na ru» Sachet n. 12, sobr.

(49 F) K

ALUGAM-SE 
liem mobilados, sa-

las de frente e quartos arejados,
com boa pensio, a caal ou a rapazes
de tratamento,! preço módico, em ca-
«a de familia! de todo resiieito; na
tinio Riachüjjlo, »5».. ('S77 *>M

A LUGA-SE, por contrato, o Rrande,
Abello e confortável predio da rua
de -S. João Baptista n. -'7. Botafogo,
podendo ser visto a qualquer hora.
Trata-se na rua Sete de Setembro
n. 190, sobrado, escriptorio n. 1. üas
3 ís 5 horas. .Í!.'.l?.JÍLí

ALUGAM-SE 
a wo$ es boas casas

da ma General Polydoro 166 e
172, com boas accommodações c gran-
de quintal. (1614 G) K

ALUGA-SE 
perto do mar, ipor 40$,

um quarto mobilado ou não, era
caça de faniilia franceza; na rua Lor-
rêa Dutra, 78. (1583 G) R

¦¦BBiüllBÜIlIBlIlinil1
§§ A'S REFEIÇÕES..

UM CALIX D li I

ALUGAM-SE, 
por preços baratos,

boas casas cora dois quartos,, uma
sala c bom quintal. Informa-se. a rua
Cardoso Marinho u. 7, escriptorio.
Praia Formosa. Os»» I) «

ALUGA-SE uma cais aa travessa
XXDoze de Dezembro n. 15. P'"l" »
rara faniilia; as chaves no tt. 13 da
mesma travessa. ('337 .') a

ALUGAM-SE 
as casas us. IU o

VIII da rua Dr. Mara Lacerda
3S; trata-se na casa XII, Estacip do

avenida (1341 J)

ALUGA-SE 
a casa da rua da Paz

106, com duas salas, dois quartos,
dociricidadé, et4. As cliavcs estno
no n. 108. ('217 D K

A LUGA-SE por 100$000 a
•íi-casa da rua Barão dn Gua-
ratiba n. 136i a chave cstft
no 11. 134, (Catteto).

(S 823)j.

Guaranesia |
iiüã »!nnaifi:»Tiiii.«c'.B:i,l

ALUGAM-SE, 
por 17$, os pre-

dios us. 46 e 5» Ja rua Conse-
lheiío Pereira Franco, 1» e a" anda-
res, rewntinente pintado» e forra-
dos, illuminados a luz otectnca, com
quafro bons quartos, duas salas ,e
dependências; as chaves estão no n.
56, e trata-se na rua da-Alfândega

86, lobràdo. ('473 I) T

ALUGA-SE 
a casa assobradada da

rua dos Coqueiros n. 20, pintada
e forrada de novo, com accomiuüth.
ções arejsdas, luz clectrica, bondes .1
porta, etc.; a chave está na rua ila-,
piru' n. 7, onde se informa.

(462 J) R—
ALUGA-SE 

a família a boa ca-a .10
da rua Contra-Alinirante Raiit.ista

das Neves, antiga rua dia Luz, pròxi-
mo í avenida Rio Comprido. (6|2j)R

ALUGA-SE 
um ootimo sobrado, na

avenida Gomes Freire 140; as clia-
ves 110 i° andar. ('470 IV) I

ALUGA-SE 
um bom eabuicte,, dc

freiito com alcova bem arejaila.
em casa de familia; nrero 60$ men-
saes. com todo o conforto; rua Silva
Manoel 11. 130 sob. ("67 6J S

IIRÈCISA-SE 
de uma boa cozinhei-

ra dc (amo • c fogão, que laça
mais alguns serviços c t[uc scj.l
muito limpa no serviço, para casa de
familia. no prolongamento da rua
Mariz o llarroa 51.1, fim da rua la-
rã., ,1c Amazonas. Dormir no, alu-
guel. 0.43P ») S

ALUGÃISÊ 
a boa"sara de frente,

na ria Uruguayaiia 123 «°''™>0a
(1168 E) o

ALüGA-SH 
o predio da rua Riiü-

no dc Almeida í<í; as. chaves no
,, c trata-se á rua da Quitanda 139-(llüõ 1'.) n

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, a

rapazes do commcrcio; na praça
Tiradentes n. 85, a» andar.

(167J E) J

x*com mobilia, a pessoa seria, tra
ta-se na rua do Uvnd»^"^ R
ALUGA-SE 

.uma sala de.
""""

ALUGA-SE 
o 2» andar do predio

XJ^da rua do. Ouvidor n. 89, pro-
prio para csc.iptorios; trata-se1 no 1
andar do referido predio. (2»3 i->3

A LUG.VSÉ fim bom <iu»tt0>rí,;)..„c*;

3'.

•Ptt U»l »u»l t|UIH,W| '*->»¦ ; -¦•-
casali 40$; na rua Oassiano

Gloria. (i«50 E) J

A LUGA-SE P„ara ,familu, a lojapdo

ALUGA-SE 
o predio da rua do

Triumpho n. 20 (Santa Thereza)
rroprio para 'familia ds tratamento.
As cliavcs estão na menina rua 16 e
trata-sa na rua Primeiro de Março
n. 87. ('24S F) J

ALUGA-SE 
uma sala de írente a

ura cavalheiro ou a moços do com-
mercio, com ou sem mobília, cm casa
de faniilia; na..avcnida Gomes Freire
n. 91. (1620 F). H

ALUGA-SE 
a casa da rua 'Barão

de Guaratiba n. 145. na Gloria,
eom tres quartos, duas salas e quin-

tal, por 110$. ('23' G) K
"aÍUGÃSI-SE 

casinhas na
^Mvenida da Gloria, rua do
Catteto 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. _0

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

um confortável predio
recentemente acabado, pata" fsmi-

lia do tratamento c contendo optunas
accommodações, as quaes são sala de
visitas, salas de jantar e de espera,
lunheir», despensa, quarto para, as
emiiprejittdas cozinha fi copa, cinco
quartos e uma sala de banhos, bem
mobilada, perto" dos banhos de niar;
na.rua de Santa Oara n. i48, Copa-
dabana. ('«37 H) J

ALUGA-SE 
o predio assobradado da

rua Coronel Pedro Alves n. 161;
fcm compicto estado de limpesa, o
própria a família decente; trata-se na
rua Theophilo Ottoni n. 15» « a
chave acha-so uo açougus daquella
rua n. 143. (jüj D g

UURU
Miguel Brsg», especialista am ex-

trneção de callos e unhas encravados,
sem dòr, etc, r. Ouvidor 165, eob.
T. N. 1505. Aos domingos atten.
de chamados a domicilio. Teleph
Norte 2659.

ALUGA-SE 
por 101$ o predio da

rua Dr. Carmo Netto 11. 218-A,
loja; chaves ao lado « trata-se, na
Comp. de Administração Garantida.
Quitanda, 68. (3178J) S

...J-i. ¦ ,— -— — ' i

ALUGAM-SE 
uma sala e um quar-

to, wn casa dc pequena fain
a um' casal scra filhos
queiroo 36.

rua itos Cã-
(1Ú86 J) M

ALUGA-SE 
a casa da rua do Se-

nado n. 87; as chaves estão de-
fronte, e trata-se na rua Miguel de
Frias 38. (1702 E) M

Ijuoa-oa vaia .a......... - -5'-p„
>.j..predi on. 283 da .rua de S. «•
dro, completamente pintada c forra-
da dc novo, tendo muito bons
sentos e nunca falta agua. (04

A"* LUGÃSE das selais 3 }U \ê
tarde, a casa pintada e, forrada

de novo, com gaz e electricidade, da
rua Visconde da Gávea n. .83.

(1205 F.) K

% Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SE 
uma casa por 88$. lem

grande quintal; na rua.do Utte-
teí n ¦ 314. (68' 0) >

ALUGA-SE 
confortável casa com

sete donui'orios, duas salas, mais
dependências, bom Quintal; bondes a
iorta; na rua General rolydoro. 3'o,
Botafogo^ HzilJfL. ?.

ALUGA-SE 
um bom quarto, eni

easa de familia decente, coin di-
rcito á casa toda; ua rua do1, Ca teu
n. 6o, sobrado ?v ?¦ (346 C) >

ALUGAM-SB. 
na rua da America

24, boas salas ne frente e bons
quartos- coin grande quintal (13" Do

ALUGAM-SE 
dois quartos, em casa

de familia, a casal ou a senhoras
de todo respeito; na rua Vinte de
Novembro n. 81, cm Ipanema, proxi-
1110 aos banhos de mar. (689 11) J

LUGA-SE um esplendido quarto,
com ou sem mobilia, a pessoas uo

commercb ou casal" sem filhos; na es-
olemtido sobrado da rua Darão de
Guaratiba n 17, próximo a rua, do etc.:, ua, rua "= ¦"'
Ciittcta (1700 G) M próximo a casa Fortun

A LUGAM-SE grandes quartos, com
Assa sem pensio, a casal ou cava-
lhciros decentes, com pensão, seis
pratos, 60$; quartos desde 40$, 45?,
50$ e 55$. tem electricidade chuveiro,
etc.: na rua de Sant'Anna n. 33.

(1365I) R

ALUGA-SE 
o predio da rua Dr.

Campos da Paz n, 89, com irua
quartno, 3 salaa, cozinha, despenso,
banheiro c chácara; trata-se na mes-
ma rua n. 7. Rio Comprido. J53£JJ,'^

ALUGA-SE 
uma casinha com saia,

dois quartos e cozinha, tem bem
quintal; na rua Itapiru' n. 373, -fnn-
dos. («57» J) )

LÜGA-SE o graad* porão habi,
lavei ou saia < do» quartos, in-

dependentes, tem todas es comniodi-
dades a familia decente, em casa de
boa fcmiliai na tua Visconde da l'u
rassinua» n. 57 (avenida balyadoj
de SI). ("«34 J) K

A LUGAM-SB as lindas casas
.£*- da rua »; Marciana 87
(230*),e03(280*)io48)

AI.UGA-SU 
por tso$. o sobrado da

ru» dos Andradas 171. .próprio
nara familia: trata-sc cm (.uiinaracs.
á rua Luiz <de Camões- 16.;-: .(1489l'..la

A LUGA-SE o novo nenueno arma,-
/Xzeiii com acua o electricidade. a
rua ilus Andradas 11. 102: trata-sc a
rua da Carioca «2, com Villar.

(1120 r* I 1

CREADOS E CREADftS
IJIUÍCISA-SE 

de uma creada;..para
. todos serviços; na rua Riacliuclo

n. 153. .(1378.C),

I>RKC1SA-SE 
dc uma creada para

cozinhar c lav.-ir, <le edade; ave-
nida Salvador dc Si n. 182, casa 1O.

PIIKC1SA-SE 
dc uma creada pnra

todo'serviço, em casa dc peque-
na familia; travessa Muratori 13.

(1235 U) J

A LÚCA-SE uma sala dc , frente,
iloiide não ba outros inquilinos-, na
rua do Ouvidor 52, 2" andar, lado da
sombra. (koo lvjj
"TÍ.ÍTgA-SÍ': 

uni iiom quarlo. em ca-
ilsa de familia com pensão, nara
dois ráuazcs. na praça 15 de Noycm-
bro n. 30, ('5°" b) j

Hão comprem remédios
sem priifüeiro visitai* _a
Drogaria Granado & Fios

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-

sivel a 1 gramma

ALUGA-SE 
um quarto; preço ,bara-

to nos fundos da loia do Barbeiro,
á rua do Catteto 70; trata-se na mes-
ma loja. f^L-LÍ

ALUGA-SE 
«por 122$, uma casa

com dois quartos, duas salas, coz;-
bna. quintal,": jardim, porão, elcetri-
cidade etc.', á travessa Oliveira n. 8;
as chaves estão 110 Aiinazcm Ideal a
rna Kcal Grandeza 292. (1504 G)|

... 10 da rua
-üanabãrã. 57- As chaves estão

na mesma rua n. 53, atn;^|'J'G) g
ALUGA-SE 

a casa n.
Gi 

•

,» LUGAM-SE "ma sala n.nartn c
XVzinha com luz elcctrica: 2° andar
di rua Uruguayana Ul. JJjiliiL-!—

PRECISA-SE 
de uma creada pata

«is.1 de familia de iino trata-
mento: travessa Nascimento Silvii^ 11.
19 -.. .Mono do Senado. (i-'9' (¦) 1{

1>11ECISA-&E 
de uma crca.la p;ira

bòpcrra c <irmm;uteira, moj;a e
que í-.-i.i Hinpa, cin c:ifx de famiiia de
tratamento! lia rua Ktacliilelo n. 67.

(lúo.l L) K

l>lílvClSA-SE ile unia boa cozinhei-
i :;i do trivial, á rua das Palmei-
m 11 82 — Ilótatogo, ou.le se trata.

(ídiS C) 1

T>UEGISA-SE 
da uriia creada Iim-

pa para lid.ir com creanças; nn
rra Silva Manoel 11. ;|. (1065.0. J
"OAUA casa de uni cns.il sem !i;'no=.
J. precisa-se dc uma empregada pa-
r;i lodo o serviço, que durma cm
casn e (fue dc boas ruierençiM. la-
c.n-«e o nuc se combinar. Tratar a
r-;a' Mavcchal floriano 11. 131, 1" nu.
il.r. (1671 C) .1

i LUGA-SE um aposento mobilado;
Ácom luj. a um moço do cmnmer-
cio, com nensão. nuorendo ¦ em ciai
dc familia; rua Menezes Vieira n. 96
sobrado. ("J'j gj T

A LUGA-SE unia casa com luz cie-
i\ctrica, para familia; nn rua da
lavradio 11. 122. (U93 ''•) K

A ILUGA-SE úm quarto bem areja-
JXio. a rapaz ou casal; im rua do
Theatro n. ii, 2 "andar, (ijjil.) .'

A LÜGA-SE a casa da riu da Cai-
jtXm d'Agiia n. 46. com boas aqcom-
niodaçócs para pequena família; as
éliâvts estão no 44i tratar, na rua <k
Assembléa 11. '23. (l6»2 t)Jl

Al 
UGA-SE o sobrado da rua, Uru

guayana 206, para escriptorio. mo
dista ou alfaiataria; preço <*raUssi-
mo; trata-sc nomcsnío. u°°3 '¦) "

ALUGA-SE 
um bom quarto a pes-

soa de tratamento: Assimbl-
iiilar.

isscmblén 68.
(1723 E) M

» TíUGAISE uma linda sala para es-
/loriptorio ou consultório ou pan
casal tle tratamento, sem filhos: na
rua da Carioca 32, 1 andar. (lj35_E)J

A LUGAM-SE uma magniiica sala
í\.e quarto de frente. bc:n mobila-
dos e com optima wnf".o, a senhores
dc tnihiuenlo-, esludantes ou casal
sem filho?; na rua Primeiro dc Março
n, 23, 2'. (1178 1-.) J

A LUCAM-RE duas salas, dc frenle,
X\a rapazes da cntnmercio; na run
Marechal l''loriano Peixoto n. 16.

(135.I '••) »

* LUGA-SE uma boa casa, com 2
Asalas, 2 quartos, cozinha o quin-
tal. na avenida Caruso. na rua Barão
'de S. Eclix 97; trata-se "•''"'"f™...^?
qS; aliiriieljiooí. f-"'8 '')M

Alugam.se 
uny». »i» e,.w,etj;:

.próprias para ttabmelM«^^M
escriptorio: rua 7 de 

^"J^}?^

A LUGAM-SE sahs e auartos. mobi-
filados com nensão, a moças.etc tra-
tauicnto. r.o palacete da avcnida^Go-
mes Freiie 92.

AI.UGA-SE 
por 250$

avenida Gomes Freire
o predio 'ia

li.uumu unun . reire 11. I I-'. 2"
andar; trata-sa na Comp. dc Admims?
tração Garantida, a rua da Quitanda
n. 68. (3171 '¦) J

ALUGA-SE 
por 50$ o predio da

rua General redra n. 132-I; cha-
ves no local; trata-so na Comp. de
Administração Garantida, |a rua dn
Quitanda, 63. (.1177 El .1

A LUGA-SE um quarto dc frenle, na
JT"-r"iã do Senado 6. sobrado a moços
solteiros. ('557 E) f

ALUGA-SE 
o

Alfândega n
loja.

•.. LUGA-SE o primeiro pavimento
.tido predio d-a ladeira do Senado
n. 2u, por 120$; trata-sa no incíino.

(l'25'l '-) S

LUGAM-SE na Ave-
nida Central n. 15

sobrado, Pensão Mi-
- rr neira, magnífica» sa-
Í248 E) í: Ias e quartos de fren-

„ ^,57ir^;~ia! te,elegaÈitementemo-

A LUGÃ-SÈ urna boa casa no bairro
Adas Laranjeiras, travessa 1'ernan-
dina 11. 46, com quatro esplendidos
dormitório:! c bom quintal, .com luz
clectrica, fogão a gaz o mau accom-
modações; as cliavcs estão no n. 41.,
o trata-se até áa 11 horas, na rua
Alice 11. 39 e desta hora cm deante;
na rua Luiz de Camões n. 44, !•• de
Mudanças "Ai Andorinha? .

(-1122 (¦) .1

t iLUC.AM-SE optimos commodos com
i\visla para o mar, mobilados c com
pensão, era casa di familia cstnin-
gcira; na praia do Flamengo 11. 70.

(145 G) J

ALUGA-SE 
a casa n. 1 da rua Ca-

pilão Saomão, 38. As, chaves cs-
tão na mesma rua,' esquina da \»<-
luntarios da Patna, armazém.

ALUGA-SE 
a casal 011 pessoa de

tratamento, uni bom quarto niobi-
lado, com pensão, banliol quente c
frio. e perto dos banhos de ma ; na
praia do_Russell1_i6o. (1'57_G)_°

A LUGA-SE a casa da rua D. Ma-
Arinnna ». >4. cr.sa 6; as chaves
estão aoinv'9; encarergado.r('274G)ti

ALUGAM-SE. em cosa dc familia
Anuartoi ç salas, beu mobilados a
rua Beujpmin Constant 121. US"JJ

Ê GRANADO & C. É
ÍJS Premiados com o Crande Prêmio c duas Medalhas de j>»
w"« Ouro, na Exposto Natioual dc 1908 VV

%& CASA MATRIZ: ^
VX 14 16 e 18. Rua 1.' de Março, 14. l& e J3 5JN

^ ÚNICA FILIAL: ^§
^^ Rua Visconde do Rio Branco, 31 jjgjg

AtUOAM-SiE 
as casas ns. I o, [í

da Villa Mauá, sita á rua Goii-
çalvta a. 4o-A, com duas salas. dõi9
quartos, área coberta, quintal, instai-
lação electrica, etc, por 8oS c taxa,
tanitarla. Chaves na casa IV. '

(i-N.i .0 .';

ALUGAM-SE 
dois qunrtus, á rtiü

dí 'S. Cláudio 11. 38; Pina «." çIratar no mesini). (lóo; .1) It

A LUGA-SE uma boa sala de fi on-
XVte, para casal sem filhos, mobilada
ou não, conforme desejarem; na ruii
Vtd Caneca n. '5. sob. (i730))K

ALUGAM-SE. 
a casal ou cavalhcl-

.ros de tratamento dois excelleiitcs
aposentos cm casa de família, proxi-
mo aos banhos de amr; -í rua Btiar-
quo de Macedo ii. (1157 '.) J

AI 
UGA-SE pai-a familia do trata-

incuto, uma caía assobradada a rua
Nery Ferreira li. 80, pintada e lor-
rada dc novo, com cinco quartos, duas
salas, cozinha, banheiro, quintal, po-
rão habitavcl com installaçao clectri-
ca- as ciiaves estão ira mesma rua na
padaria defronte. Trata-sc na rua de
S. Pedro n. 33. com o sr. Mano
Basto. Teleph. Norte ».»!::^j 

j

A LUGA-SIÍ iim bom predio com
r.Vcouimodos -oara fiunilia lardini na
frrntc c cr.-in.ie omiital na rua Alice
n'84; as chaves no 02. Laranjeiras;
trata-se na rua. da Constituição n. 62.

(126.1 G) J

A LUGA-SIÍ próximo dos banhos «le
Amar esnlcndída sala dc frente. 1110-
bllada; rna" Silveira Martins 1.10.

(117= 1.1 S

165. fÍ,t%A,'bilados e com nen-
13—í- são s uma pessoa

AT$*ld™ 
T^ ^fítooí o 1209; duas

Kio Branco, grande quarto, com.boa uessoaS WcS, 200S
nensão. com ouivsem. «Mf;,^ $ K 0/-.^_cJl '.. p |H,9
família;

t I UGA-SE'. a ranazes ou senhores
/\,b commcrrio nma mavnrfi.cn 'Sa-
1-, Ae frente com norta oara o lardun
entrada "independente, luz clectrica o
íiiivhciro dc chuva, cm casa <lc uma
scrilinrai rua Paulino Fernandes .-281
Botafogo. (I23<i G)r*

1 LUGV-SE a casa moderna di rua
Aliarão de Itnmby n. 21, com com-
Mudos 'P.ira familia: chaves na praia
ile-Botafogo ti. '66. Teleplione 164.
Sul. llHZ G) J

ira ou sem """""," "»a\ ",
pessoas. 180$. (isril'.) J

AI 
UGÁ-SR tfíti boin commodo, a

rua Sete dc Setembroí97^ ¦;;. 
^

EMPREGOS DIVERSOS
"i 

I ÍIGA-SE um moca para jardim 011
ilcliacareiro; na rna U. Marciana
n. 104. llolatoso. ' '377 w

A l.UGA-Slí uma moça Paia todíi "
Üscrviço, cm casa de um casal seni
filhos; na rua Machado Loclno, 34.

('443 J) -1

\ 
LUGA-SE uma moça portugueza,
pnr.-i airiimadcira, chegada lia pou;

co ,1c Lisboa, dando referencia dc sua
condueta; na rua Heuto Lisboa ¦»oo.
Tdcpbòne Central 35-18. --(1419O K

* LUGA-SE um rapaz di roça. dc
JtVcôr, com ji íinno3 dc edade, beni
robusto, honesto e trabalhador, para
qualquer serviço, que exija fiador ue
eva condueta; tratar na rua M.iuniy
li, 126. pliarmacia. Oso' D) R

A LUGA-SE um quarto rodeado dc
Ajancllas, a casal eu a rapaz de 11-
110'irnln-nento. 110 predio novo da rua
dn Rezende, 10.!. (134» 1'.) J

A LUCA-SE «ma boa sa a de fren-
Até com pensão, e um bom quarto,
íw-s ou a cavalheiro dc. tratamon-
fo na rua Senador Dantas,asçcaso
dc familia. t1"1' '?' "-

e 2S&&. R1532
A LÚGA-SE para familia o 1" an-

iidar do predio n. .32 da avenida
Passos; trata-se na loja. (izofil'.) K

A I.UGA-SE tini quarlo em casa de
XVfümiiíã, a moços 011 a casal .que
trabalhe fora; na -avenida Henrique
Vãlbdárés, 23. ('234 E)

* LUGA-SE á'casa n. 10 da ma
2ÜTivàrcs H-i*1"». n° Cattete, com
u-êsmi-irtos. duas s.i'as, quintal,, fos o
-1 en-. 1' mais ilopcndencias, esta mm-
to limpai as chaves eslão no arma-
zem da esquina onde sc trata. . .

». -LUGASE um bom sobrado,, com
ÍXdúas sa'ns, tres quartos e cozinha;
r.a rua D. Manoel n. 46: trata-sc nn
armazém-. <'34g "0: J

do Rezende, 103. '1346 !'.) J dc lamina. ^j 7~T~i~ I 
~Z 

*. ***????*

Í&JÜ. TTc „1 A .£^T « MANCHAS. VERMKLllinõES. 0ASPAS.
^ifi^isí^i <J5A£ SEMPRE 05AI{DAg, ÒOMICHÕES. PERDA I

.AR?5TÒÜf!OcnA;iI:
IRRITAÇÕES,
EIUEIRAS.
1 iimuAS.

GOLrES.
DO OABEMiO CONTUSÕES,

DORES, 'QUEIMADURAS.
"CZRMVS EUYSlPEIiAS.
DA RTHUÒS. IXELAMMAÇOES.f

A LUGA-SE osiilendidn saiu
^icom clectvicidiule, mobila-
dn ou não, eom oti sem lien-
são. cm cnsa (le familia; nu
r. Volunturios dn Vutiin 430.

(lt 15S4) G

Visconde do Rio Branco, 31
LABORATÓRIO A VAPOR: -

Rua do Senado, 48 '

RIO PE JA.NEIFIO

HÃDDOGH LOBO E TUUOft
ALUGA-SE. 

por 260$ o Rrande so-
brtttlo. Conde dc Bomfim 240. cosi»

muitos e grandes aposentos quintal,
banheiro, gaz c cleclricidadt.

(u-ü K) J.

ALÜGAM-9E 
duas boas cãsas.coiri

duas salas, dois auartos «ranaerf,
cozinha e mais commodidadcs. luz ei*
òtíicai u familias decentes, a trayi -.a
Affonso u. 23. casas I e II Tijuca,
chaves na ciisa II; preço 71$; cada.
uma. (MU K) lt.

W>

produetos chimicos e pharma-
ceuticos, de legitimidade,

pezo e medição garantidos,

ALUGA-SE um quarto Je fronte,
Ainòbitodò, a «™-s5nl,?f;,-»?„?iiS?
do Machado ¦-, sobrado (junto .1 rua
Carvalho de Sá). (iCW (,)_>!

MJGÃ-SK o sobrado da rua do
Catutc ... 4.1 chaves(.^.lma.^

LÜCÃSÍi na rua General Po'y-
doro n. =o, avenida, uma .casa

com dois quartos, duas salas, cozinha,
electricidade: trata-se na rua da Ia>-
sagcin n.:"z8. (?" r') j

AIÜGVSÊ 
ror Si$ o predio S rua

Costa Pereira n. 53! chaves -no
n. 48: trata-sc na Comp. de Ailfiii-
nistrafão Garantida. Qmtand^ W).

ALUGA-SE 
por n=$ f.,!'"-'1',0 "

run Itumaytá 11. 6o-I\ : chaves
not fundos; trata-sc na Comp. rtc
Administração Garantida... ; quitanda
n. 63. »'" u' J

IPMPHEGA-SE 
uma moca dc con-

j iluct.i iiliaiiçaiia. dormindo .fora
io aluguel, para cozinhar o trivial.
cn lavar c passar roupa; rna Ilento
lin!ioa n. ;6. (3337 O .I

1>ltECJSA.SE de bois colíeteiras
X quc trabalhem c-,n pcríelciío,
lii-ni assim, aprendizes com alguma
nratica; rua dc S. Josc n. ...^ s-g
brado. ___V v _J li

Devc-so empregal-o sempre de accordo com as instrucções que

B«T &frm VENOA m TODA PAMB acompanham radn, vhl. o. .

V ? * -. . .... . „.. .¦¦•-,•¦¦: .. -,, l„ 1 1 ri:r.\.SI? o nrr.Vn „. i-, A.i ri!

PRKCr,SASE 
de uma empregada:

n.i rua ígnacio Go-.iI..rt n.-isS.
Sáinpaio. (1451») J

P~ 
RECISA^SE de um nom official

metalúrgico; quc trabalhe cm
bancada ¦-• cliápas; .10 quc dic. .1 e-tc
««;,;o, .1 r-.la do Lavradio :\ 31 .loja.

(1181 H> R

PKECISA-SE 
de um pequeno para

copciro e mala nlgiins^^ervicõs;
fi» 7* i\fi Main jl 34! •- Riacliuclo,

V LUGA-SE o predio da rua Eva-
ii-nsto da Veiga 11. 109, loja, * so-
jrad". para morada; trala-se conl o
ir. Brandão, lluicl Avenida, daí •;
ii 4 horas da tarde. Esta aberto^

C'44* ''-• J

A LÚGA-SE uni primeiro andar dc-
Xlcenlc. Travessa 0; Manoel 20,
pc.-to do Mercado Novo. Trata-sc na
loja 11. 18. (no.! E) K

A LUGA-SK quarto com ou sem mo-
Abilia = eom ptmsão; travessa Sao
1'raricisco n. 6.- a° aml.: (1310 V.) a

A LUGA-SE uma boa sa'a de fren-
Ale beni mobilada; ua avenida Mem

Íi S;' n ¦-'"¦! V'':' '¦' J

A LUGAM-SE esplendidos iinarlos,
Ühiobilados c com pensão, com vis-
Ia Iara o m.-.r, para familia) o-.i ca-
vnlhciros dc tratamento; na rna se-
liador iDntas^^M; ^?I_1LÍ

4 LUCA-SE um quarto pira rapaz
¦flsnhciro. dando frente pura a ave
nida Central, entrada pelai rua .Ais;
conde dç Inhauaa, 9'. (fã' J,'> &

ALUGA-SE 
uma esplendida sala m-

dependente, can todas as conimo-
didades, cm casa de família; na rua
dos AudraJas 11. 51 .." andar.

(U90 E) R

A LUGA-SE o =" andar do prciio da
XVriia da Candelária 11. 76, próprio
para íamiiia. A.; chaves 110 armazém
e traia-se na rua da Quitanda,. 64.

(1173 -»)¦'¦»

A LUGAM-SE aposentos dc primeira
iXorileni pan cavalheiros,-\ na \ illa
Adão, csppciaímcnta construída ra^
estes fim. o qne .-.inda r.ão Ha cnual
nesta capital, a preços reduzidas; na
nn Nfcnczci Vieira n. n, proxinio a
rra Visconde do Uio Branco.'8:3 E) R

A !.UGA-SE próximo no -Mercado

JlXSoiío, uin 1" andar, por n;S; um
y* andar por 101$, com bons comuto*
lios c trala-íc na rua D. Manoel. 33;

(1104 1-.) J

V LÚGA-SE, itto K a quem des jar
Ümontar uma oifi ina. vende s«
uma topa com f.ir.v. um motor c
serra c rcuar ci.ni a devida mesa. f;
xos. polis, etc, prompto a fnncciq.
rar c perfeito; ieC, lua brei

üazar Vi Ua. IS 6E) S

A LUGA-SE por preço razoável
Ü.grande e claro armazém da r.-:

A H;G.\-S!Í o predio 11. 1:2 da rua
X3'.Tnvãrcs 'Bastos» com duas salas,
dois quartos, cozinln « um grande
salão. Esti aberto dn$ ir áí 4 da
tarde; trata-se na egn-j ade S. Pe.
dro; i rua Tavarca Basto3, principio
tia rua Bento IJsbon, na Cattete.

(1361 G) 1?

A IiUGA-SH tmi l)i>m quarto
Xlimlepciidéhtd o bem mobi-
lado por 70$; na vuu Buai-
nuc dc Macedo 41; pava tra-
tar das 3 lioras em deante.

(K 1G17) G

A~ 
LUGA-SE por ioo? o preçün da
rua da Pasíagem n. 97! trata-se

na Companhia de Adraiulstraçap Ga-
rantida, QmUnda. 63. (3' 73 W j

A LUGA-SE por 4<>ot a predíi á
Ama Humàytá. 161; chavei .no .o-
cal; trãta-so na Comp. do Administra,
cão Carantida. Quitanda, Oi.

(3'ri 1'- .'

Vejam os nossos catálogos

ALUGAM-SE. 
com pensão, preço

módico, a familias o rapazes, linw
nos c arciados quartos; rua llajhlpcte
I.obo 96.  : (itqq K) lt

A LUGA-SE a familia de tratamr.n..
ÃTSt-lo, o confortável Drcdio situado a
rua S. Luiz n fa (.Haddpck l,obo),|
possuinvlo 3 salas, i quartos. si-tU.,
cozinha despensa. varínda era:-.; po.j
rão e mais dcDcndencias; trata-ljc n-i
inoiiuo, dus ia ás 4 ou Haudõcu Lo-,
bo Soo, com o sr. Raul Reis..

(13SS Is) n

AL.UGA-SE. 
no AMo da B';a Vista,

era casa sem outros Inqiiihnós. nia
auarto mobilado e indeoendonte.., i»
uma senhora só e de resneiio;. da so
pcn|4ío; informações no cscnptoria
do "Correio da Manhã", (m; ls)l

, ,,„.,cf „ r,r»,i;r, da rua Dr. ALUGA-SE para negocio o predio
MítóW^^?SI?íar°T*7™I^M- Ada rua Visconde fe Itauna M7,
caT- ai eha?es esío no predio unto cora imhicnso terreno uos fundos, on-
««ie trata-se ia r a ílarqneza de dc pôde ser montada uma. grande fa-
Santos li 11, chalet XIX. Cattete. brlci ou, um elegante cinema,, poissantos .1. 41, cu.in.1. it _. i|( ^ ^ i dc primejra ordem; c mes-

mo na praça Onze da Junho.
(647 D "

41, cbàlet XIX; Cattete.
(i37ã 11)

A I UGA-SE a esplendida casa com
XVduis paviiucntos, da rua Barroso
n. a44, Copacabana. Aluguel de oc-
casiáo; os chaves na venda próxima
e tratar na rua Uruguayana n. 60^

GIAPUS

nASÁ; 110 Cattete — Trespassa-Se
\J uma própria para faraiua. ,P'-.r
preço iniiílo rasoavel; o. motiyoi c
iior a pessoa, ter de retirar-;e parr.
íóra da capital; a casa tem todas as
commodidadcs possíveis; paro mais
Informações, cartas a posta restante
deste jornal, a X. V., para ser pro-
curado. u1

A LUC.A-SK a cisa 11. -1 da r.1.1
aXD. Marciana, Botafogo, As cba-
veí estão na padaria Cruzeiro, \y.\
rua da Passagem. (115J G) J

A LUGAtSE por
^Vrn-.i de S. I.u-z

r.S o sobrado ri;.Gonzaga n. 66,XVsrande e claro armazém ui r.1.1 Ai.rn 1 cü _^-. hu:i uvuuga ... .
Vasco di Gama n. i;9. propno para S. Christovão, com boas accqminoila
vareio: para- ver e iratar, na rna Sá- Çõci nara família; trata-se na roa d:
áil\ n. 12. sobrado. (4S E) Alfândega u. ..-. Peixoto * C.

(.'33 G) J
A LUGA-SE por 1:0$ o predio á rua .-¦—¦ .—¦

iiCcneral Pedra n. .34, iiroprio j 4 I.l r,A-Sh a caso dc sobrado, com
ra-a nceocio- chaves no local e Ira-; Xitx^el entes commodos, i r.-.a das
á-Vc na Comp. do Ad:nir.is!raç5o G.-1 Laranjeiras n. 451. Chaves 110 3:?

rantida, Quitanda 68. (3T6W (1367 G- R

PARA SENHORAS
E SENHORITÁS

maior sortimento
Só na casa

AU HSUII DES IDES
Kua Gonçalves Diaa, 30 A

TELEPHONli 4.938

A 
LUGA-SIÍ a excellente casa da
rua Kirejinha n. sa. com 4 quar-

tos. luz electrica. íopão a gaz, etc:
ns chaves no armazém tia esquina;
trata-se 4 rua da /.líandega 3°. 2"
andar; teleplione. norte. zSSi.

( ioo.i II) M

ALUGA-SK 
por 100$ uma boa ca=a

com duas salas, tres quartos, gaz,
electricidade e mais dependências, a
rua Pereira Passos 11. 38. Copacabana.
Imomasõcs i avenida Atlântica, 762.

(újo 11) K

ALUGA-SE 
para negocio, a boa loia

n. mi, da rua de Santo Christo
dos Milagres, iá com armações e c6-
pa para um bom botequim on ten-
dinha. Trata-se á rua de S. Pedro
n. 246. (646 D R

A LUGA-SE na Villa de I.ourdçs. a
jtXrm Dcscjnbarsidor Izidro --.:. limai
boa easa. (<f- j£> i>\

A LUGA-SE por 91$, uma boa casa, ¦ •
.Acom 2 nuartos 3 salas, çozinli»,
quintal banheiro nt, electricidade:} |na Villa Irene. A travessa dc S. Sal-
vaidor ;)S (Hmldock Lobo): a chavjr
está na casa 11. (1170 K) b.

ALUGA-SE 
a excellente casa ú».

rua Aguiar n, .11; as chaves estão
no n. 33, onde se inforntal (ii6qls)a

, Estacio
e Rio Comprido

AI,UGA-SE 
unia casa. com 2 salas,-

3 quartoj. cozinha e quintal; alu-
guel-;o$; na rua Uruguaya 11. 210.

(1520 ls) J
'. —1

ALUGA-SE 
uma casa ua 15. >:ovâ

da Tijuca, 150; quintal, tanque,
independente, banheiro, etc. Aluguel
40$; a» chaves com ti. Albina no ,'.'7«

(1194 r.n Hj

ALUGAM-SE 
oi baixos do predio

da rua Dr. Mattos-Rodrigues 22,
aiuiKa rua Leste. Rio Comprido.

(mi J) J

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto,

próximo ao bonde dc cem réis,
a doij rapazes dn commercio, casa
ile familia estrangeira sem creanças;
na rua Navarro 11, 70, Itapiru'.

(1141 J) J

» LUGA-SE uma ea;>lendida sala dc
XVtrcnlc, a casal de tratamento ou
n dois rap.ircs: a «ala i completa-
mente independente, com c-.| sm
,ie--«ão. banhes q-aentes e frios. 1:
ca=i de rra-.iena familia sem crean-
ifts. Raa Voluntários da Pátria, m.

(ij8i G) R

A LUGAM-SE qtrcrUia c salas, para
Xi.dois e tres rapaze-, o-.i casal, to-
do? pintados e forrados de novo. luz
e!ectrtça, teíCphonc, á praii do ria-
menvo n. 102. (1.160 G) .1

ALUGA-SE 
cora ou sem mobilia,

por contrato e para familia, dc
trataniento, o predio da rim Vinte
de Novembro n. 81; Ipanema;, ,para
informações com o sr, LVcio, á rua
Municipal, 34- 0<>°9 H) R

ALUGA-SE. 
era casa de íamiiia.

um bom quarto, para casal ou se-
nhora decente; toda casa. aluguel 40$;
rua Dr. Camjjos da Paifi n. 8s Rio
Comprido. (126? J) í

ALUGA-SE 
o excellente'e coi

vel r.i-cdio. para familia de
mento, am cinco bons auartos,
salas, sah dc espera. ;cQ]>a. hat
chuveiro. W.-C, e maia dSpewl
silo \ rua Santo II.-i,riqiic Si
1110 â praça Sacnz rena; Iram
mesma rua 85; aluguel módico

orta-'
rata..
<Iui9 :

proxUl
R- na(

li) R

ALUGA-SE 
por .40$. a casa da

rua Dr. Aristides Lobo 181; tem
tres auartos mais det»cndencias. jar-
dim e quintal; as chaves catão no de.
oiísito de pâo em frente; os atmarc-
lhos estão iruardadop. e trata-se á rua
Misericórdia n. 2. sob.; praça 15: tel
333 cl. (1164 I) S

ALUGAM-SE 
boas sala3, próprias

para casaes, com ou sem filhos;
na rua dc Catumby n. 103; trata-sc
na avenida Salvador de Sa, 114.

(1391 J) R

\ LUGA-SÊ; com ou sem contrai»,
^-J-o precio da rua Conde dc llom-
fira 791. com 5 quartos porão, bom,
diaves r.o açouguc; trata-se n "ia
Moura Brito 19. .'*3i M;

ALUG."-SE 
a ampla o nioderna t.-.ó4 1

2,1 da rua Visconde Cabo l-Ylu. .Mu.
ilã; chave» á rna C Bomfim 572. o -
trata-se tua Carioca 31 sobrado.

(1208 K) R

A LUGAM-SE casas, a 12
XXComlc Bomfim 229. K)j

IIlD Mli BSffl

A I.UGVSE oor 1=2$, o nre.lio 4
.fl-rua Aristides Lobo 146-IV: chaves
no n. 1241 trala-se na Companliia do
Adminisl.-aião Garantida. Quitanda '>«.

(3170 ;K) J

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, nioi

bilados e com pensão, a casaes 9
senhores dc tratamento, cora todas ca
jommodiJadcs; liaddock Lobo 13.,

(3644 W J.

A LUGA-Sli uma casa ivi E. N'ová
^Vda Tiiuca mo : quintal, tanque,
independente banheiro, etc: aluíí^cli
40S: as cliavcs com d. Albina no K-r.

(397C K) H

A I.UGA SE uma ospiendida sala dc
X^-freníc mobilada ou n5o a um se-
r.hor do commercio; casa de um casal
de tra-tamento; rua Silveira Martins
;8, era Lente ao jardim do palácio.

(i7io G) M

(NOMK IÍICGISTR2VDO)

a infBaercftssã^cio e pus2-
gações dos olhos

Eko. todas as s^lxet-rixia-
cias & drogarias

A LTJGA.-SJ3 o cspitçpso o <:oa«
-tt-fortavcl predio da )'im Sto.
Henrique HS. próxima '»
praça Sitcns 1'efia. Achti-so
aborto todus as manhãs.

(B 1597) IC

\ LUCAM-SK, na rua S. TraiU
^"Vcisco Xavier n. 40. villa. o- ¦_"•
sas 5-10; trata-se uo 51. (i66;MJ;

... 4*

ALUGAM-SE 
os predios rr«'iie-

mente construídos, da rua PiratU
ny (Condo Ue Borafim); as 's}--^!
n.-,s mesmos, e tratar, a roa ConipS
-•Mígie 43. < lí?» K) *'

'•v:
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AIDEAL
74 74RUAS. JOSE'

Telephone Central 5324

Moveis e Tapeçarias
F. VE1QA ãt O.

VEHDÀS A DINB-IRD E PRSST_Ç-BS
nnRMITOWOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COM 0 PEÇAS A 5508, 5808 e600*iK)0_
SAIA DES JANTAR COM 10 PEÇAS 8008, 8508í./yl.a ol:0008000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

POR PREÇOS BÁRATISSIMOS

ALUGA-SE. 
barato, «o nredio novo;

com .1 quartos, a salas, gaz, luz,
terreno, bom logar e que não enche;
rua D. Romíía 6,-,dopois do J. Zoo-
lógico. . .. <i-_9 IA 1

ALUGA-SE, 
por 112S, aboa casa

da travessa Derhy-Ciub -..25, ca-
sa II, com dois quartos, duas salas,
cozinha, quintal, etc; as chaves estão,
por favor, no n 1, e trata-se na rua
Buenos Airea a. 150, (1215 L)J

Rua Theophilo Ottoni 173

ALUGA-SE, 
por 182$, o magnífico

predio da ladeira S. Januário n.
13, illuminado a luz electriea com a
bons quartos, 2 grandes salas e ospa-
(oio auintal; a chave está 110 17. e
tratar-se na rua Alfândega 86, sob.' (M75 L) J

ALUGA-SE. 
¦* por 70$. uma cas»,

com 2 quartos, a salas, etc; ver
e tratar, á rua Poisolo 66- (1500DR

A LUGA-SE a casa n. III da .rua
-—-Nogueira «da Gama, Cancella; duas
salas, dois quartos; tem, clectricidade;
as chaves estão .00 n. I; trata-se na
rua Senador Alencar 162. (1614 DR

A 
LUGAM-SE 2 sobrados; um. 3
quartos. 2 salas, por 130$; outro. 4

quartos, 2 salas, por 140$; grandes ter-
nacos, água quanto e fria e todo confor-
to; rua liarão Mesquita 738 e 740;
bon_d_^_^i<_rK_^^^^^^^^^7_)_Jj_^

Au Petit
Marche

SUBÚRBIOS

53__ã garage^a automóvel; ^
ti-:-*; Uicurussa

r>. Muda da Tildas g) 
as

17 lioras.
TÍÃfG-YJi-SE oj hous predios <la
A ,a CÓnde do Boiiiftal Wj MlM
íít «próprios para fam ias de trata*
¦mento; as chaves no n.. 871 c para"atar 

com Santos. Moreira * C., a
im Visconde dc Inhaúma n. 38;

S, Christovão, Andara.iy
e Villa

1 -\ LUGA-SE
Ali ' predio novo do so-
_ .brado," com quatro quartos, jardim
ma frente - entrada ao lado, próprio"ara 

teiilla de tratamento,^Vo lon-
Kamchto da rua Mariz c Barros 517.
ím da rua Darão do Amazonas,* tra.
-a-so no 514. <'*"> w K

ALUGAM-SE 
2 portas,

lc oara
na rua «dc S.

com fren-
ruas casa -de esquina,
Christovão n. 122. _

(1-03 D R

A 
I.UGA-SE o sobrado
S. Francisco Xavier n.

da rua de
60, 1»,

¦Mangueira, tem quatro quartos, ter.
raço e muito terreno arbonsado; ns
claves «estão, no .armazém da esquina
c trata-so na rua de S. José n. 34.
Tcl. 764 Central. (L)

CATARRHO DOS
Cura rápida gii_- o

PFJTOHAL RIA INHO
Kua 7 üo Satombro, l**0

A LUGA-SE lima casa. nova. com
__.ou sem contrato orooriapara qual-
quer negocio, na rua Jockoy-Uub 17 ij
trala-se na mesma rua 197. '(493 h)>

ALUGAM-SE 
baratissimo, cxccllen*

tes casas novos, por 63% c 70$,
com duas salas, dois quartos, terraço,
lavatorio, cozinha, W. C. cora chu*
veiro, bom quintal, cada casa tem duas
entradas independentes, servindo cada
«uma para duas pequenas familias; na
rua Silva Rego 35. Riachuelo, largo
do Jacaré, bondo dt Cascadura.

(14a M) J

ALUGA-SE 
na rua Magalhães Cou.

to (Meycr), esplendidas ca.»s,
com quatro quartos, duas salas c mais
dependências, luz cclctrica, etc. Alu-
gucl 90$ooo mensaes; informações no
11. I2i c trata-se na rua General Ca-
mara n. 35, sobrado.  (1160 M) J

tecidos

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Al-

incidi Bastos n. 17. cora 2 gran-
dos quartos 2 salas, grande cozinha c
mais pertences, bem soalbada c pin-
tada do novo. nor 60S; perto tias of-
ficiuaa :1a Ií. «d» E. ie Dentro.

(14.12 M) R

ALUGA-SE 
uma casinha,

quena familia
pa 11. 13.S. Picdai

ALUGAM--SE 
duas casas

 para pe-
11a rua Comes Scr-

Piedade; aluguel 30Í000.
(U20 ____) J

. rua Ma-
cchaí Bittencourt 89. unia. c outra
estaíão do Riachuelo. (1447 M)J.

ALUGA-SE, 
a uma ou duas pes-

soas um commodo independente,
oor 15$. na Estrada de Santa Cruz
u. 2913 Quintino Bocayuva.

(138.1 M) R

A I,UG\-SE a casa, recentemente
-JLconstruida. com altos e baixos, da
rua S. Luiz Gonzaga 404; ver, na
mesma; tratar. Ouvidor 154. das 3
as 4. O6» *•• K

iiwipoTEíici<\ 1; r_, mmi
I ggirt._jry_i_^^M_^^ j

ALUGA-SE 
uma casa, com 2 quar-

(os. 2 salas cozinha e grande quin.
tal; aluguel .liS; no beco dos Espi-
nhciros ioij. Piedade. (1404 IwJ

Recebeu lindos
fantasia e um

novo e importante sorti-
mento de roupas

brancas para senhoras e
meninas

\7ENDEM-SE em Vigário Ge-
V ral, E. Ferro Iieopoldinn,

lotes de terrenos de 10x50,
10x67, 50. e maiores, ú vis-
ta ou om prestações conforme
a tabeliã abaixo. TC-m ngua
do Ilio do Ouro. canalizada,
35 minutos do viagem, pos-
sagem do ida o volto 500 rs.
em primeira classe, c 300 rs.
na segunda:

Preços Sigral Prestações
3:000« 1509 759000

1009
759
609
509
409
359
309
259

2:0009
1:5009
1:2009
1:0009

8009
7009
6009
5009
4509
3509

NO

509000
369000
309000
2590OO
209000
179000
159000
129000

2295 119000
1795 99000

.ío local so encontra pessoa
encarregada de mostrar os
terrenos, o trata.se com o pro-
prictario nos dias úteis á rua
S. Januário 80, das 4 As 8
da noite, o nos doinlu-
gos, dos 8 da manhã ií 1 ho-
ra da tarde, cm Vigário Geral

(R 1471) N

\ 
TENDEM-SE barato, preço dc ocea-

sião, bons predios nos bairros «de
Botafogo, Tijuca, S. Christovão. Villa
Isabel. Andarahy. c ruas transversal»,
Iladdock Lobo e Conde Bomíun; ter-
renos nas ruas Mariz c Berros e N.
S. de Copacabana; trata-se na rua Ou-
vidor 10S, sala 3. coui o sr. Cândido.

(1101 N) J

CBINELLAS
-DB-

LIG
Das fabricas:

"S. Diogo' de MANOEL C. SOARES.
"Campo de Marte". . de DINIZ & COMP.
"Lu-ltania" do BASTOS & SANTOS.

ÚNICAS QUE NIO TEEM PREGOS
NEM PAPELÃO

são encontradas na ctisn dos depositários feeraos:

CRUZ Senna it Carvalho
Telephone 13001 -Norte

RUA DOS OURIVES 02. —*— BIO DE JANEIRO.
E '

em todos os depósitos de primeira ordem

VENDE-SE um lo.e de terreno, por
T 800$ en! Todos os Santos a rua

S. Bra:, e um predio, á rua André
Pinto, eai Ramos; trata-se na Estrada
da Penha n. 1133- (122SN)

PETIT

_fif^fi ggtaatR
,VilI,_. Isabel.

Villa
1 27,

* I,UGAM.S.E a m$ oeasaes. dois
de madeiras na rua vis-__.chalei9

Si
etjm nuarto sala
•Sps^igSil

¦ WJGAM-SE uma sala e auarto dc
1 
Aírri_"T"ün"ciisalHieiif filhos,, en-'
dXMcp^ntote. g .y4t»gf*g.
¦A LUGA-SE
.Ouíb^^boiide^dr Cascadura),

*,.- -.1 casa da rua Giilma-
» perto do orado Jock-y-

de de Cascadura) tem 4
«liiartos. '2 salas., cozinha, despesa,*ri;0S--nifrto;
Srisioâo n. 605; or*-0(i£$oo*. R

^Se-iiin, ^5 |S|»'
(I3?C M

ALUGA-SE 
a casa 1 da Villa Mi-

mi, á rua Barroso n. 67. Copaca-
bana, com boas accommodaCi.es para
família regular; as chaves estão no n.
73, c trata-se na rua da. Alfândega,
133; aluguel 110$. (998 L) J

trata-so na rua S. ''•?",.?°I.íX R ' 80* « 1009-

A IiUGAM-SE ns casas da rua
UXB. Maria 71 (Aldeia Com-
pista*., transversal fi ru» Pe*
reira Nunes, novos, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illumina-
dos fi luz electriea. As chaves
no local. Trata-se na rua Gon-
çalves Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,
cuja passagem om duas sc-
cções é do SOO rs. Alugueis

A LUGAM-SE casas quasi no-
-t** vas a familias do trata-
monto, tendo quatro quartos,
optima installação clcctrica
com tomada de coróritte cm
todos os comportimentos, ba-
iiii.i.o com água quente, dois
fogões ,sendo um a gaz, dois
W. O., bidet. etc; Avenida
Pedro Ivo 61; trata-so na
cos» n. 3. Dá-se um nicz dc
bonificação depo'8 do doze
mezes de residência.

(J 1207) V:

ALUOA-SE 
o predio :6i da rua

Imperial (Meycr. forrado c nm-
tado. s Pecas, etc.; chaves no aCi.
tratar, rua Sete betembro.171,..11°;tratar. ... —.
turarla Universal. (606 M) R

i,u_.'..... ,-. —-¦ -, t.r,-inao „r'
mazem da rua liarão de Dom Kc*

tiro n. 131, esquina da rua Loiisc*
lheiro Jobim, próprio para qualquer
negocio; as chaves estão no :*?-_j\I,I^j

ALUGA-SE 
por =ooi

n

ALUGAM-SE 
confortavciv casas,

dc 4t$ a 61$; trata.se com Al-
berto Kocha. rua Cândido Bemco
503, Jacatépagna. W al> _¦

Uin nTin'

\fENDK-SE barato, junto á estação
» do Ensenho Novo com tres bondes

4 porta, uma erande área de torreão,
tendo 43 lote? co-tforme a planta;
trata-se i rua Anna Barbosa.24,
Meycr. 0=*° N) «

VENDE-SE 
na estação de Ramos,

próximo á estação, seis minutos;
rua Major Rego n. 34, o «predio cs*
tylo moderno, boa construcção de tres
annos, situado cm centro de terreno,
dois quartos, duas salas, cozinha, tan-
que, etc; preço 4-|oo$; á rua da
Alfândega 130. 1° andar, das 2 ís
6 boras. 0=64 N) J

VENDE-SE 
uma pensão familiar

com nove Quartos, todos oecupados
por distinetas familias e cavalheiros,
ipcnsão antiga e sempre está cheia de
hospedes, distante do centro da cidade
cinco minutos, bonde quasi á porta dc
cem riis dc passagem; a venda c de*
vido ao proprietário tem que se retirar
com «urgência para o Europa; Scba.
tiúo de Oliveira, carta neste escripto*
rio. (1-64N) J

V«ENDE-SE 
na estação de Ipharaja,

Linha Auxiliar, uni mogniíiço ore-
dio novo, situado na rua Mana lei*
xeira 30 e «11 centro dc terreno; dois
bons quartos, duas salas, cozinha, etc,
4 rua da Alfândega n. 130, i° amlar,
das 2 ás 6 negocio urgente, preço,
=1500$, verdadeira pccliiuçha.

1*1354 "J J

t)
VENDE-SE, 

por i.s$, oP-l***0 ,"•
íi da rua riratiny (Conde de

Bomílui); para. ver e tratar, a rua
Ibituruua (cx.Campo Alcl*'e)(l(i'J__

V' 
ENDEM-SE.,,por" 71.-00$. 6 boas
casinhas, renda *So$; 10 ,'- »"*

tro; tratar rua Carmo 66. sah 4, <U*
fa, 4 hs-, C«_U sr. Affonso. 

^ ;

\riENDEM-SE 
terrenos em Upancma

e Copacabana; trata-se com C,
Abel Nunes, ru» Viute dc Novem*
bro 11. 15. (U 841--) N

Vi"ENDE-SE 
o clnlct da rua Tbcre.

za Cavalcanti u. 17 (estação da
Piedade), cam 2 sal 13. 2 quartos, co.
zinha c grande terreno perto, do
trem, e bondo quasi ú porta; cjlü- li*
vre c desembaraça tio; intornia.se na
mesma rua 36, com o Sr. Álvaro;
para tratar com Mourão rua llico*
oliilo Ottoni 172; telephone 297S. nor.
ie. iMctado a vista e o resto em pies*
tações. (iu—1 N) U

\T 
ENDE-M-SE duas casas, assobradi.
das. com quatro auartos 2asal.1l

c bom quintal; na travessa da Uitiver.
-ílüde; cera ver e tratar, com o pro*
prictario. na mesma travessa 23.

(1101 N) T

VENDE-SE 
barato um oredio novo,

perto da estacio do Kiachuelo. ú
rua D.. -Clara de Barros n. 41 tendo
seis grandes quartos e mais tres para
empregados, ituatro sai» dcsp.cnsn. co-
pa cVL-iha. banhoiro coin água queu.
tc c fria. grande terreno, tannue, etc.;
o pagamento poderá scr feito: uma pai-
tc cm prestaçõos; trata-se no mesmo.

(Sao N) S

VENDE-SEainda

VENDE-SE 
em leilão,

feira.

VENDE-SE 
um vistoso solido o

confortável predio muito próximo a
estação do Meycr; oreço 151000$; nm-
pias informações, a rua do Hospício
131. loja. dai8 N) R

ALUGAM-SE 
casas --,.

mundo;. 2 quartos, 2 salas, luz

vier 312

OS INViSIVEÜ
S.\ FV. IX.

dc qualquer retribuição, ps ineios clã

A todos
os que sof-

f r e ni de
,' qualquer1 moléstia es-

•ta spcieda-
ii envia-

curar-se. EN-
n_me, morada,v\à 

'pEtO-ColREÍO, em carta' -ciada -
sy,u»'oiiiH ou manifestações da moléstia. - e sello para «„»¦
SaT-quc receberão i.a volta do'Correio. Cartas aos
SIVEIS — Caixa do Correio, itSj,

INVI-

4 I UGA-S1S I«"r '"* m-'ns!-e'''
Agrando nriiiazcm novo nropno pi--
,i fabiica nualquor iicgoeio--ou <lc-
JSsito. í-oiii chácara elccuiiejdadc; na
ti» & '-'« Qom"^J^^JB.

A I UOAM-SE duas boa< casas as-
i\_ob.'.id.idas con, ires salas, jquatrp
quartos coni ianelas. porão Ia,litaicl.
.-,11'c terreno arborizado c todas as
íomiiiodiihdi-. por 110$. c. outra, tino-
-nr nor 00?; as cliavcs n rua um-
ves" 1'' .1 . 7- ntmtatm. Cancella 'S110
Clirlslovão. ("'0 J*)J

MI,UC.A*SE
rica, S.
Janunrio.; ar
310 armazém
lio$ooo

cara da rua Costa
1111.1ra.es 11. 39. R-rtiro da An}1-;-

Cliristovão, bondes ue Suo
as chaves cslão cm frente.

do sr. Brondão; aluguel
(«|S«j I.) 1

AEUGA.SE. 
para pequena

li:
familia,

unia nequena e boa ciisa. nor preço
cmnmõdò com abundância d água na
rua da Liberdade n. 12. em b. Ums-
tovão; as chave- estão no n,
mosma rur.. onJc se trata; bonde.
,TocliC>--Club.

clcctrica-,
mtngucs

aluguel 56S;
113. estação

na Villa Ed-
2 salas, luz

rua_ Josc Do-' ide.
M) Rda 

"Piedade

ALUGA-SE por 70$. boa
-í*-casa com porão, na rua
Carolina 11. 51. Koclia.

(M 1200)

ALUGA-SE 
uma casa ocmpletanicn-

te ubv.-i.-com 2 .salas. 2 -quartos,
cozinlm banbciro c quinta.1. a rua Josc
Bonifácio 11. 78. casa n' \ II. estação
lio Todos os Santos- as chaves estoo.
nor favor na mesma rua n.81 arma-
zem; para tratar, ua rua yiugimyanan. 109. lcja. (*-'<« W b

encontra-se a finíssima
roupa branca da

Illio, ria
]V1[adLeir»a

PREÇO FIXO

OUVIDOR N. 86

\7ENDEM-SE na "Villa Tava-
V na" excellentes lotes de tor-

runos em pequenas prestações
do 5$ em deante. Os srs. pre-
tendente- poderão tomar os
trens da Unha Auxiliar do
Rio d'(Vuro o procurar cm
frente ú estação da Pavuna o
escriptorio da Companhia Pre-
dlal. Prospcctos o plantas são
distribuídos na rua da Alían*
dega 11. 28. N

\rENDI.-SE 
a cas_j

1
._ Villa Isaura, i

rna liarão do Dananál n. 161-C,
Csi.ipo doe Cordosos. Cascadumj tra-
Ia... n.1 mesma (N)

VriENOE.M-S-E 
picdios c constróem,

se por preços commodos; çom
Conslruciora Abel Nunes, rua Vinte
de Novembro 11. 15. 2_.-L'?_S

VrENDEM-SE 
magnifica} proprleda-

des. para renda, à rua S. lourenço.
Niciheroy. e um grande terreno a rua
Mem de Si esquina da rua da In-
dependência. Icarahy; a tratar com o
dr. -fol-jntiiio de Campos r.ta Tlico.
philo Ottoni n. 183. Telophone Norte

de 
"1

©I
A6UAMMfíAMÃTUm

VICHY
Mananoiaee do ESTADO FRANCEZ

VICHY CÊLESTINS
•a/â-rtAii AlfM«6Mdoiluued«Bwlg«.
•(//fairtAilOot-. P«dn u B«xia*. ârikiitia

VICHYCRANOfCRILLi
VI6HY HOPITAL

wmjamm
imtm

Hel-tUaido
-dolBtMtlM

OacQUmV m» iaMltuttõii • tuígnar tom • ÊkmutUI

VENDE-SE 
definitivamente e por

preço de oceasião o novo e con*
fortavel predio á rua do Mattoso 97:
para íamilia de tratamento, yer.e
tratar 110 mesmo, com o proprietário.
42:000*000. (5Z3j)N) J

AEUGA-SEEstrada Meyer 7; cbav
casa da rua Duque

na mes-
13. onilú se trata. (89jM)J

_ boa chácara da rua
Mnui oo. Meycr (Cachaniby); tra-

ta^e na iiia Ouvidar 131. i" andar.
(1224 M) J

ALUGA-SE

da
dc

(11O0 I,) It

Corrimentos
Curam-sc cni 3 dias com

Injecção Marinho
líun 7 dc Setoni-i-o, 186

ta-.

ALUGA-SE 
um grande armazém,

próprio para qualquer negocio,
com coniniodos para família, perto ao
Meicado dc Cascadura; blindes a por-

trata-so na rua Theophilo Oltoiu
i.(i, si brado dai ia as 15 lioras.

(nos M) K

unia cara. na rua s-l
n. 47 "Villa Emitia" ;
trata-se na mesma rua

(noS M) J

Constipação
Tomo

PEITO lí AL MARINHO
Uua 7 do Setembro, 180

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Uor-

ges n. ij, Cachair.by estação do
Meycr: «i conunodos i grande terreno,

(iiqo M) R

COMPRA-SE 
um predio nas im-

mediações da Lapa, até 25:000?;
trata-se na rua do Ouvidor 11. 141,
das 10 ao meio dia; negocio directo.

(1611 N) R

PRECISÀ-ISE, 
comprar wa predio

nos arrabaldes - da cidade; cm-
presla-se dinheiro sob hypotheca; á
rna da Carioca n. 4'ti Pbotographia." 

(803 S) S

TERRENO 
_ Vcndcsc um, ú rua

Padre ltoma, no -Engenlio Novo,
com 7 metros dc írente, por 37
metros do fundos, prompto para
ed-fi-car, por 3:000^000; trata-se na
rtia Dr. Pc&Soa de ilarros ti. 61 —

I Estacio. (1242 N) J

ALUGA-SEido Maio
aluguel «ií;

A LUGA-Slv par
-VAranjo l.iina n. .... ,,.
duas salas, dois nuartos, cozinlia c mais
dependências; trata-so na

$ a casa da rua
,39, casa 4, cou-

•n»iuh;i e
... casa VI,

(154* -<> s

ALUCA-SE, 
,- ;--...-,

confortável cara da mil Amaral si.por iCof. a
Ia rud i

.,0 (And.irahy), própria paro pequena
família de tratamento- :.s chaves com
o encar.-egado da aveniila. no uiosnío
local; trjta-6e na rua Sacl-.ct n. 12.
sobrado.- ¦('" M R

VINHO
lodo-phosphafado"de "W-ernecl-

Poderoso uiedieamonlo no tratamento da
rI\tl3orcvtlose, t

; consecutiva a excesso de trabalho
intelectual, etc.

E' diariamente proscripto pelos Srs. clínicos nos
í casosdè rsicliitismo- lympliiítisnío, anemia e
denaupoiainerito «oral do qualquer origem; as-' 
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

ALUGA-SE.trat
ocqiicua fanuliiL de

.ratTiriicnto. o nrcilto da rua Gra-
rã -il j6 logar salubcrrimo, estação
dc S'. Erancisco Xaxicr. naite alta.
com duas salas dois quartos, cozinha;
banhoiro c magnífico ponio hábitavcl.
quintal c luz clcctrica. junto dos bon-
des c trens; esta aberto. (H7t« M-lit

ALUGA-SE, 
por 125$. o predio.

com 4 quartos, 3 ,salas. etc. sito a
rua Uonorio 182, Todo. 03 Santos.

(1131 M) _

predio da rua Barão
ALUGA-SEdo Bom Retiro n. 150; tem tres
miartor. üuas salas cozinlia banhei-
ro despensa c W.-C. -internos' trata-
sc na rua da Quitanda n. SS, sol),
chaves tia nadaria p-oxima; «(ia«14

],UC A.PE, i rua Mariz c Harros
uma' casa. com 2 ralas 2

cozinha, quintal, ctc.jasclia-
casa 17. (i-.vt L)J

.-, LUCA-SE o predio da rim Ma-
_ Xjor Fonseca n. »3t as cliavcs es-
lio 110 11. 21; trata.Ec na rua do Ko-
sario óS; Casa Coutinlio. (1241.1.' J

i LUGA-SE um bon- predio, para.
Aianülia. silo A rua Dr. Silva Pm-
10 4.1. Villa Isabel; chaves e Iníor-
inações no lloulovard aS dc Setembro
34-. padaria. (212 l,)o

rua ÁvilaA LUGAM-SE, - ¦"-  , ¦
í_-(Alcgria). as mccllcntcs cannlias

11,
lias

««* 1 c 4. próprias oara pequena ía-
inailia ou solteiro; local muito saúda
vel c tninquillo; aluguel mensal, com
luz clcctrica. 60$; tr.ita-sc na casa o.

(4310 t) J

A I.UGA-SE um espaçoso commodo,
janellas casa cm centro de

terreno, com iardim. residência de sc-
nhora sò a casal decente 011 senhora;
na rua Emcrciiciana 38. (1171 I,)S

M)J

ALUGA-SE 
a casa da rua Roberto

Silva n. 171. estação de Uamos.com
dois quartos, duas salas, anua cucana-
da; as chaves cslão. nor favor, no n.
173; iraia-se â rua Uruguayana. 116

( 733 M) --

èÊÊLO BOM FUMADOR do mr-BHtt CflBEf fi-M

%2a|
-5 5St 8

de BRAUNSTEIN Iréres -PARIS
litiiítiiiii it cum rmtii e 111

ItlitlIUI ll3ll:il -tltllllfll

pura PAPEL do ClíiAKRO.
em Hearaas e Bobinas

fúride Concurso
Lomlrs* tSÜS - rimn IAM

FUMADORES, Exü<m*mto*liis a» tf bflcnri-ii o Hig-Zag

ALUGA-SE 
cm casa de íamilia um

quatto com pensão, n uni, casal
de tratamento; na rua Ur. Dias da
Cruz 237. Meycr. (401IDA

NICTHEROY

ALUGA-SE 
a casa da

II ' ' rua Consc-
lhci.-o Verraz 30. com 7 .auartos,

banheiro de afilia quente c fria, cozi-
nba cie.; chaves no armazém, em
írente á rua; preo iS2>. (40; fll)J

ALUGA-SE 
a nova casa 11. 192. a

rua Pr. Dias da Cruz (Meyer),
com 2 calas 3 quartos, copa. banhei-
ro dc chtivcirp c iiiiir.crsr.o. cozin«ia,
quarto fora, para .-rcados faz. iuz
eloatrlca. 2 io_r.es. a raz e lcii'ia. c
urande uiiintãl; as cliavcs no n. 13 «ia
rua Maaalbãcs Couto, orosimq. "
trata-se r.o 11. 12 da rua Sachct, sob.

ALUGAM-SE 
duas casa.s_tivoas.com

2 quartos, 2 salas cozinlia. banhei
ro, retreta. apia com obtindanclo,
oerto 2 Inibas dc bondes
ontação; 60$; rua
iij-A c io-B.

frente
Viuva Cláudio

(871 M) S

AI.UGAM-SE 
cm Petropolis, dois

-predies mobilados, na avenida Ypi-
ranga ns. sop c S23, precp de ocea-
dlào, o primeiro- coin seis quartos
grandes, 1:500? por seis mezes, e o
segundo, quatro quartos, por 1:800$,
por um anuo; as chaves por favor
no 507 e trata-se aqui com o jiroprieta-
rio, á rua dc Santo Henrique 68,
próximo i praça Saenz 1'eiia.

(1103 T) J

PREDIOS 
—. Compram-se ainda

que precisem do concertos, mc-
nos nos subúrbios, na rua Dr. Ro-
diigo dos Santos n. 76, das 10 ás 12
e das 17 ás 19 horas, (1202 N) It

SITIO 
 Vcnde-sc um com algu-

mas plantações, bom terreno para
verduras; informações no largo da
Estação n. 3, com o sr. Moreira —
Campo Grande — Cabuçu' — João
Gomes. (828 S) S

VEXDE-SE 
c mfrente ú estação

Dento Uibeiro líni solido predio,
estylo moderno, com dois quartos, duas
salas, cozinha c um bom terreno que
mede vinte metros de frente por ,16
dc extensão. Treço 4:300$; íi rua da
Alfândega 130, 1" andar, das 2 ás fi
horas. (1264 N) J

fT-IXDEM-ST- lotes do terre
V nos bom localizados a 1009
em 'in-estaçõ-s, medem 12x50
logar alto, saudável o de mal-
to futuro, estação do Si. Ma-
tlietis, Linha Auxiliar, passa-
gem ida o volta 300 réis, es-
eriptorio em (rente & estatuo.

(S 261) N
"ÍTENDE-SE unia casa de boa cons-
i T trucção nova e moderna; preço
módico; perto do bonde c mar; ver o
tratar á rua N. S. de Copacabana
813: ... Sul, 926. (1168 N) lt

VENDE-SE 
pequena caia. i na

B_rSo dc Cotegipe. om Villa Iaa-
bel; informa-se e trata-se á nia *
Hospicio 198; Figueiredo & C.

(170a tf) M

VENDE-SE 
pequena casa. i rua 26

de Maio. Sampaio; informa-se e
trata-se ú rua «do ilospicio 198; Pi-
guairedo * C. (1704 N) M

TTEND,;-SE ou aluga-se o bom pro-
V dio da rua Uonorio 11. 146. estação

de Todos ns Santos; perto tem os
bondes de Tose Bonifácio o Inhaúma;
-s chaves estão na padaria da esquina;
trata-se il rua Sete de Setembro n.
16;, sobrado. (1713 N)M

VENDEM-SE 
terrenos. .

ra. fazenda do Campinlio. onde se
trata

cm D. Cia.
io, onde sc

£i6S8 N) M

VENDE-SE 
na estação da Penha,

uma excellente vivenda, situado o
predio cm centro de terreno, constru-
cção de pedra c cal, quatro quartos,
duai salas, varanda, cozinha, porão,
W. C, dentro do predio, agna cm
abundância, 8:000$, á rua da Alfan*
dega 130, i" andar, das 2 ás 6. (12O4)

um predio novo, que
não foi habitado, com 2

boas salas e 2 bons quartos, cozinha,
banhoiro c reservada dentro dc casa,
uma boa varanda ao lado, illuminado
á luz electriea, bom quintal todo um-
rado, gradil e porão de ferro cm rua
calçada a parcltcüuiocdos perto da
estação dc Todos os Santos; bondo á
porta; trata-se na rua José Bonifácio
81, armazém, com o proprietário.

(¦¦-.- N) 3

 qiUnta-fei... 9 do corente ás. s horasua tarde o esplendido prclio situa-do & rua D. Alice Co. eslação do Ko-
&"? c,n°n"e ••""- <•<• terreno, fa.zondo frente oara 1 ruas. próprio pa-ra importante edificação ou fabrica;
_?-.,P_Mll') e:;t?,rrc«»fs---*-'VcndKo
Í_ r- S. ",a-'-":11». Pelo leiloeiro ljtvi-ro Sj*g*;  (8C4 O) S

V. „D1--SE uma chie casa assobra*dada com porão hãbitavcl e todosrequisitos da hygiene,; terreno com ai-
,NltB„,írllt'ícras' iar(lh"- au--s entra-'ias. garasç; preço dc oceasião; ua rua
a,? ... - ° , -"• JA'' ci,"-° minutosda estação «do I*. JJovo; trata-se nat"C!;m-1- (020 N) M
VENDEM-SliJ nas runs Jar-» dim Botânico, OiUs.Magno-lias, Accatias o outras, om
prestações mensaes de 70$em deante, niaguiticos lotesde terrenos em ruas recente-
mente abertas e onde já exis-teu- magníficos palacctvs. Os
preços variam desde 2:500$
o lote do 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. 1.

\TENDE-SE 
«ma casa nova, cm lio-lafogo, com quatro quartos, duassalas, etc, confortável, perto de trciInibas dc bondes, 16:00$, cm presta-ções negocio directo. Kua Real Grau.«_•**¦ "7*  (883 N) K

\TENDE-SE 
um sitio cm Saem

. 1-ainilu Linha Auxiliara vintenuiiutps «da estação com 6 alqueiresde terra, boas maltas próprio jiara ti-rur toco.5. casa confortável, com boa.
yargens para lavoura: preço c maisinformações, no Boulevard 2S do Se-tembro 124. V. Isabel (1408 N) II

\TENDE-SE 
um lote de terreno,bom situado, a rua Gonzaga Das-tos, medindo 10 in. de frente por 40dç fundos; trata-se ú rua Boulcvarii28 setembro iO«j. casa de aves.

(1393 N) 11

VENDE-SE•hy;

VENDE-SE, 
no Meycr, um predio

cm centro do terreno. 11x69;
pieço 4:300$; trata-se á rua da Ca-
rioca u. si, com o sr. Pereira.

(1341 N) J

\7T,NDE-SE, neeoi.
\,predio assobiudado,.

negocio urgente, o
 da rua São

Valdntim u 19, excellentc emprego
dc capital, mais de 12°|": pódc ser
visto 'das 10 às 4 horas; trata-se a
rua da Ouilanda u. 120, s" andar.

(1201 N) J

VENDE-SE 
uma casa. distante cinco

'hiltnllGi! da cstaçío do Riachuelo;
com porão hábitavcl c bom pomar;
forma-se na rua Sete de Setembro

sr. Dias. (S37 N)

TTENDE-SE a boa-casa da-:rua ]i,or-
V ges n r; Cacliamb«-, estação do

Meycr, por tres contos; bom terreno c
5 conimoi—is; está vazia. (1189 N) R

pequenas
9$, 109,

f/"ENDE-I-SE cm
* prestações do 8$

etc, mensaes, magníficos lo.
tes do terrenos 11.1 magnífica
localidade denominada SapC-,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio 6 em
frente da estação do Sapé.'
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Turquczus c Sa-
plilrns. Os prospectos coin
pliinlas são distribuídos 110 es-
eriptorio da rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

S H v!D_-r£^c *

Usae

-yi-.NDir.SE ttm mapnifico terreno,
. do 13x74. na rua N. S. de Co.

pacabann. junto n casa dc 11. 990; in-
fonna-se i rua i° de Alarço 42 com S.
Rocha. (I4S5 N) J

VENDE--SE 
o ntedio da rua Gomes

Sorpa n. 76 (E. da Piedade), com
2 salas 2 nuartos, cozinha terreno,
luz clcctrica; trata-se 110 mesmo com
o dono. (1180M) J

ESTÔMAGO - FIGADO EINTESTINOS
Digestões difficitis, gastrltus, díir o poso no estômago,
vertigens, asio, cntorltcs, hepatites o todas as moléstias
do apparelho gastro-iiitcstinal curam-sc com o ÍOIJXIH
EüPBTIOO do Professor Ur. Bcnicio do Abreu. — A'
venda em todas ns pliarmacias c drogarias do Rio o dos
Estados. — Depositários: Alfredo dc Carvalho & O.
— Io de Março 10.

TTENDlv-SE uma fazenda com 4
V milhões dc metros auadrados, a

100 reis o metro oiiadrado boas
maltas virgens para tirar dornientes,
para" taboas lenha o carvão, água
nascente e banhada oor um rio nas-
sagem nc ida c volta de 1* classe,
S500 ,e Ç.ioo dc 2a; servida por 3 cs-
traídas dc ferro, norto da estrada de
Antônio Reis. do Rio n Petropolis;
vcndc-se toda ou cm lotes de 12x50.
por Ci$ cada lote; trata-se com O111-
rino, Prainha 7i telephone norto 4088.

(1149 N) J

TUBERCULOSE o maisjno
lestías infecto-contagios q
flluereis ^« :̂<*

ra
iiQ * Aluga*se, compra-se e
iDr vende-se moveis. Çronda

fabrica do colchões e moveis

0\W 

B. do Oiittete Ns. 65 o 57
O^ Telophone 55.1 Central

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Preços communs

VENDE-SE 
com urgência o niagni*

fico lote dc terreno nivelado, "

mado na rua Magalhães Couto, jun o
ao 48, medindo 10,40X50, perto do
bonda da Piedade « d.i estação
«Mcer, .preço 2:250$; nao sç
oficrt.i menor, custou 3:iool?;
da Alfândega 130, Io andar

dn
acceita
n rua
das

ái 6. (1264 N) J

VENDE-SE 
uma linda, casa, .nova,

própria para residência particular,
com lin-lo jardim, grande pomar e
craude quintal; a rua. Uruguay- tra-
ta-se á rua Sole dc Setembro 11 40.
com o proprietário. Negocio <l>r«-0j

VENDEM-SE 
dois predies, na rua

Prudente dc Moraes 63 c «57,..ipa
(1306 N) J

VENDE-SE 
um crande predio, no

Mover perto da cstaçiio ; preço
10 contos, com dois pavinientositraia-
se a rua da Carioca n. si, con; o
sr. Pereira. ('•'____ 

de
iloVENDEM-SE2:500$.

casas, do preço
3:000$. a prestacies

60$ c 80$ respcctlvamcnt,-, cm su-
ncrlor terrono. já cora. algumas Piau-
tações. entregando-se inimeiliiitaincnte

11 chave, na crescente c salulicrrima
Villa Santa Tliorcza. em Uonorio
Curgel. Linha Auxiliar; trata-se aos
do!iii!_r.os, com Henrique Walter Ju-

.103 dias utcis. a ru«; do Dos-
andar. (1203 MJmor,

picio 109.

predio. novo, comxrENDlv-SE um  .
V eran-J terreno, na estação de Mc-

rhyf-fSr-inooõ?; ^fâ$$&ki, rua Uruguayana b. (¦¦£}' "J V

. esplendido tcrrcno.lca-
trata-se u rua Josc Boniía-010 «n. 43. Nictheroy. (1602 N)l(

VENDE-SE 
unia avenida dc 9 c«-sas, construcção moderna, por 411c.°r",,os; , .'«'dendo 720$; tratar comMrclinlslc;, rua Uruguayana 8.

06,10 N) R

VENDE-SEFevereiro
> predio díi ri:^ 9 tle
11.. .68, Copacabana;

próximo aos banhos de mar; traia-se ua Avenida Cáes do Porto 8op.
(1263 N) .1

VI.Npi-.-Slv 
a casa da rua de Ca».

ciului.i 11.. 87. (luüitino Bocayuva.
com 5 nuarios, 2 salas cozinha" \V.-C. «banheiro. itislaUaçõo clcctrica c
bom quintal; ver c tratar, na mesma.

0-.8 N) J

VENDA DIVERSAS
\r.ENr

T phan
'DE-SE por 4$, em qualquellarniacia ou drogaria, um .ms-

co de ANTIGAI,, do dr. Machado,
o inellior reme.Jiú da actu.ilidaile pa*ra curar a syphilis c o rheuiuaiismo,

ü
\rENDE-SE magnilico piano, gran*
t dc modelo, inteiramente novo.

Preço iniiiio cm coma; rua Knfrasi-i
Corrêa 11. 26, largo do Machado.

(14S7 S) S

VENDEM-SE 
cofres, álini dc tor*

nar eunhee-dos os Americanos, «slí*
J. F. S., durante o mez corrente,
giondc abatimento; rua S. Pedro 1S0,
próximo -ao largo do Ctii-fm.

(11.10 S) J

VI;XDJ.-SK. 
por »rcço baratiásimo,

unia boa escada de ferro, tle vol*
ta com .pó direito; tníoima-sc rui
Gonçalves Dia^ 20.A, (1470 O) ]
"TENDE-SE 

grando quantidade ili
V cabrí:os c boas cabras leiteiras, tu

fazenda da Boa Esperança. Ilouork
Cíuríiel. linha Auxiliar; trata-se\cotü
Ivuiíonio topes; preço para liquidar.

(1371101
líNDK-Slí um boi inglc/, muito¦manso c valente uroprio para fa-

çn, com ou sem carroça: para ver <
tratar. lv. Marecbal Ivaiijrel n. 18 es-
lação dc Cascadura. (1423 0)11

\H.NET nianí

pura raça,
Foxtcrrier,

A CURA DA SYPHILIS
externa cm to*

AI,UC.\-SE 
uma casa ua rua Ba-

rão do Bom Ucuro; aluguel 101$;
trata-se i:a mesma rua 11 239.

7,5.
ALUGA-SE. 

por .. .
Estrada dc Santa Cruz 2610.

I
¦iíiiHi!iaiiHi>iiiiBiii.iiwr

CIIA' DF. MI XAS |
(Legitimo Chapéo dc Couro) ¦

Deposito: Uua dos Ourives 54 §
¦!!W^Mt!|il!:ii;lg»Ílll'ilMll!llSpi.
lliUGA-SE unia moça para tpdo.^o'ço, cm casa.de

16o?; rua llarüo

csiiuina
por

Mesiiuita 641.
(7.12 L) »

LUGA-SE um armazem.
oonas junto á um cir.enu

jVffilK-TLserv:
de mUitisslmo respeito
rua Macliado Coelho

uma familia
Dirija-se â
34, portão.

predio a
26111. com

* r-alas, = quartos, cozinha, nuin.nl,
iardimi ii frente, luz clcctrica, bomlcs
de Cascadura n .porta c a, 5 minutos
da estação da Piedade. (1005 Ml»

Compra 6 venda ds prédios
e terrenos

• LURAíSlí a casa «Ia rua da Boi-
_-_.la Vista 45. E. . Novo. conii 3
oii-rto», 3 salas, cozinha c quintal ,
tiata-sè rua Misericórdia;45! aJU-UCl
muito c:u coiita_- Oç°j »> »

A LUGAM-SE.
XXasi

EoS os predios
,'sDobradadd;' ns. \. VII « IX

da rua Umbeliiia 2j Cancella;. 4
Brandes c limpos commodos. .quin-
tal. luz electriea. ("*>"

UTEBO
,\ LUGA SE

* .vViiir.uica, .

____.
Tivl-ie as molcstias titerinas são curadas coni o

u-o do EI.IX R UAS DAMAS do dr Rodrigues
dos Santos -A' venda cm todas as _p_,rn,ac,as 

.
ii»ro_arias — Dcjiosito: Sao Pedro, •-¦/*

—— — 
^ i^iCA.SE uma casa. oara. nego-

-__-c:.o, com moradia; Mana Luiza
(i3..o L)

ATjUGA-SE, n casa nioüerna
-Acom 2 pavimentos. com sa-
Ias, S quartos, banheiro, ter-
raço, Javdim, dependências,
luz electriea, etc.; na rua Ali-
ce de Figueiredo 53, 200$.

(R 16_G).I
15$. um quarto, à

riia Prudente dc Moraes 11. IIO.
em Q. Bocayuva; trata-se na_o;qmna.ALUGA.SEr ~ '

(1C16 M) R

CASA 
— Compra-se uma para pe-

quena familia. dc s o O contos,
sendo metade á vista c o resto cni
prestaçâcs. Oüíertas ã Avenida Rio
Branco n, 120, Cate S. Paulo, com
o Alfredo-. (1588 N) R

C0MPRA'3E 
uma casinha em bom

estado, muito perto . dc b.*«n-
des, ató 7*ooo$ooo. Para informações
i rua Santo Henrique 11. 152, Fabri*
ca das Chitas, o L. D. (1310 Kl J

TERRENOS 
— A' rua Barão de

Mesquita, cm ligaçilo, mãe-adã-
misndas de roo a 400 mil reis o me-
tr» de frente. A' vista ou a presta-
ções. Tratar, Meira; Urii.uayana n.
3. Telepb. 405.1, C. (11 N) ]

¦.fENDlüM-SR cm pequenas
V prestações, ao alt-iincc do

todos, miigiiificos lotes de ter-
renos no nuignifico o novo
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". Estes são os
melhores terrenos o quo são
vendidos em prestaçõ-S. São
servidos pelos trens dn Linha
Auxiliar, com as estações"Cavalcanti" o "Engenheiro
Leal", bondes de Cnscndura c
Estrada de Ferro Contrai pela
estação de Cascadura. Escri-
ptoWo, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

\TENDE-SE 
com tirecticia o pre*

dío situado fi rua Sá n. Sr, esta-
ção do «Encantado, completamente no-
vo, paredes dobradas, attralicntc esteti-
ca, medindo dc frente 14 metros, dois
quartos, duas salas, cozinha tanque c
w. C. dentro de casa; á rua da
Alfândega 130 Io andar, ibs 2 ás C.
4:aoo?ooo. .. (i264 N) J

VENDE-SE 
lím «trande terreno,

com i frentes, á rua Urujruay;
uara tíYitar á rua Sete de Setembro
11. 40. I0Í.1. Ncrocío diracto. (i.1_)N)J

casa VI da Villa
rua Pereira dc Si-

mi-ra oi. cem 4 bon» quartos. 2 sa-
Ias luz clcctrica. etc. bondes de 100
xi-ií, dc S. Francisco Xavier. I»r
1.10Ç ui-ur-.es; para vor. m mesma, e
tratar, 111 rua do Ouvidor I4S. oasa.
B_.-uacq-.ia. co:n o sr. Mario. ._

(16333 1.1 R

,i LUGA-SE a casa nova dn rua
XiiEsperauM ti. 6, com quatro quar-
tos, duai salns, biinlicitv, chuveiro,
:.g.*:. çiu-entc, varanda ao lado, porão"labltavcl, .nrci;.) mensal 1.2$; tr.-ita-ae
<:. rua Auilio 11. 69, S. Januário.

.13.11 W J

*3.

ÍAM-SE casas,
ALUG.U.-.,.. 

...—. .-„.,-- , ..
110$; na rua Conselheiro Jobim.

esqiüna da rua üella Vista, bonde---¦ ' ' (9;; I.) >1da rua Hella
Vüla Isabel.

A LUGA-SE, por 4*>$. a casal sem
^Xfilbos. sala, quarto c cozinlia, com
_!ectrici_ide, 4 minutos, distante; Ira-
ta-re íi rua da Republica n. 75] «f:
tacáo tluintina Hocayuva. (1230M).

ALUGA-SB 
boa casa com ires so-

Ias c tres auartos. lu_. o.ecti-ça
c fonão a «a;, pintada c forrada de
iiov«\; 112
Meyer.

dc S. Gabriel n 69.
(12-1 M) J

ALUGA-SE.t£
a familia de cito tra-

_.*otnento, a excolteutc cas.-. 1. iua
Bclla de S. Toão n- S3. S- Cbristo-
vão, muito próxima ao Campo: trata-
sc á rua Vasco da Gama.n.,.t6_5.

(13-lí Li .

', A I.UOA-SE. por t8oJ. o niaunltlco
iíVprcdio da rua Tavares Guerra [uii-os.
n. 8:. con- niiatn. bons ouartos. duas
Rrindes sill_. dcpcndcnciss c quin-
ta!, porto dos lianhos de mar: a cha-
lc está na Edificadora rua Generíl
*urjío 4, or.de sc trati. (U7- L) .

ALUGA.SE 
a boa caía Al rua Dr.

Jooc Ilygino 11. ?. tendo i-igni*
fioes coa'x;odo3; chave no n. 27.

(1646 L) J

confortável,A LUGA-SK . ... - „
-"Vda r.ia S. Francisco Xavier

ha-sc aberto,
urde.

ds8

PCedio *' .'ler 4j«)
às * liocas dn , ...»

íu-3 U tt ¦ Branco

A LUGA-SE o i° «.avimento do pre-
jr\Al-, di rua Goyai 6?. próprio pi«m
familia; 00 chaves estão no mesmo;
estação do Eugcnbo ür Pcntr,i ;
trata.se na rna «Io S. rcdr,« 11. i-l*.
Café Elos da rrimavera. (ii.icMH

K «LUGA-SE T-or =jS bom aposento
_-_.de -frente, c por iS$, no porlo,
nm quarto .-om todas as commosida
dos; na rua Pr. Barbosa da
4_. citação do Iviacír-ielo

«i.,i««n-
Silva~(:f.ó.iMl 

J

Agna Sulfatada Maravilhosa
CONSERVA A BELLEZA DA VIST A~""

Gora e prtTine toda a inü-ammação
UNICA PREMIADA NA EXPOSIÇÃO M CIONAL . E 1908

A' venda em todas as boas Pliarmacias o Drogarias™SÈ% GRANADO 4 C. RIO OE JANEIRO

TTEXDEM-SE cm prestações casas
I c terrenos, no Realengo, na Es*

trada Kcal dc Santa Cruz; trata-se
coai o sr. Marques, na Estrada Real
dc Santa Criu n. 165; mais informa*
çGes á rua da Alfândega 11. 28, «-om*
panliia Pred.il. £j

lÂ»mêtmá^^S^^àSS^. Ulceras,- osaeas. Do*
etc,

das as manlfcstaç«Jc-3 -
Tumores. Escrofulas, Dores musculares
feTdí cabeça noetúrnas, Ulceras do Estômago,
ce consegue c°m o

.--

LUETÍL
Poderoso ontisy*
philitico. Elimi*

tador das injpu-
re:as e micróbios
do Sangue. Cura
Byphilis, tanto cx*
terna (pelle, etc.)
como interna (ias
Pulmões, Coração,
ítc.) Peçam pros-
nectos. Vende-se
nas boas phaima*
cias. 1'reco. 5$*
Deposito Geral:
Avenida G o iu o s
Freire, 95. T.
1203 C.

\TENDE-SE. na estação de Olaria,
V uma boa casa. com outra casa pc-

quena nos fundos, dando boa renda
oor 6:000$; rua Joaquim Iwgo n. 12,
trata-se na mesma OU na rua do Ko-
sario n.. -.38. com o sr. --^D'^- 

R

VENDE-SE 
na rua Enncs 1-ilbo n.

6 estação da 1'cnha Circular, tuna
nova dc olatibanda coni *

W.boa casa 
qifartos 2 salas, cozinha ianque.
C. luz clcclrica. lerreno com 10 X30,
trata-se na moinia, das 7 as 17 Horas,
ou com Caetano, na praça Ii'a<l*mtcs
41, das 1-, horas cm deante (nBüNJK

V Asa.''cárnciro 109. ^jedade.
(I.19.1 N) R

TTENDEM-SE cies dc
V còrcs, lindas. Colis.

francez c dinamaríiuw; rua Visconde
llamaratv 11. Iu8, (1.115 U) H

\TENDE-SE 
20 semestres da "Jl-

lit_.tracfio Portnfíucza" on_ sejam,'tio beco dos Espinhei ros
(1150 O) J

450 números;
109, Piedade.

."ITENDE-SE um
T de 4 íavallos.

Aguiar 2*

diotoyclo Douglas.
\ or 400$: travfsai

Cidade Nova. (118J Ü)K

\rtCND!.-SE um botequim livre «
V desembaraçado, em nm bom ponto:

não paga aluguel; faz feria dc 2:500$
por mc-; motivo -da venda^ se dii na
oceasião; infurma-sc rua General ta-
mara i£í, com o cliarutoiro á qual-
quer ho-a. (1093 O) J

VENDI..SE 
uma mobilia branca, slt-

pcriòr para casal; ver c tratar, lia
avenida Valladarcs 22, andar terren.

(1261 O) S

TENDE-SE. digo, rcfnnnam-sc pia-
clareia-se marfim;

á Erbus. rua Dias da Silva
(1207 O) K

iS.....
chamados
20. MeVC

A LUGA-SE. por .-.-,0?. r. prffdio -n.
i-J.«oi da rua dc S. Fianiasco Xa-
vier; c- A aberto: tr.i«a-;e ua phar-
n-.r.cia Orlando Rangel, r.vci-.-.b l!w

:4o, (1:28 M) J

AOS 
CAPITALISTAS — Precisa-

se dc um que q-.-.cira emprestar
iS a 30 :ooo$ a juros razoáveis para
compra dc uma casa para .residência
de um cavalheiro que dá de si pro-
va dc honestidade. O pagamento do
capital c j.'.ros será ici-.o cni presta-
•eu a de .'oa$o_o mensaes, Cartas a
Cavalheiro, ua caixa deste jornal.

 (l.;6i N) }

COMrRA-SE. 
até 0:000$, v.ma ca-

s* com o conforto r.c«:cssario
para pequena família de tratamento-
nos bairros «da Tijuca, Sar.ta Thereza,
Hum.iyiá, Praia Vermelha. Villa Isa*
bel c Paula Mattos. Esige-.-e solWa
construççTM- c cm perfeito eivado dc
conscivãção, com tp-ntal c jardim.
Cartas neste j'.-r:ial *. K. P. D.

(IJ45 >> J

VENDEM-SE em prest-çoes*»' magníficos lotes tle tcrrns,
ua rim Silva Telles. em Copn-
cubana. Xrntn-se na rna da
Alfândega n. 28, Coaipanliia
rrcdlal.  N

ViBNOBM-SE 
em Engenheiro Nei;

va, ¦ por 500$, sendo metade a
vista c o resto cm prestações mensaes
de 10 "l", terrenos com 50 metros
dc írente por 100 de fundos, pro-
prios para chácaras, por se adiarem
situados na fraUo da Serra c proxi-
mos da cachoeira de ogua «potável.

(N 1978) R

VENDE-SE, 
a rua Theodoro da Sil-

va. lindo prodio moderno; infor-
mn-se c trata-se rua llosp.xio 198 i
1'ÍKUCircdo & 

TfENDE-SE á rua Assis Carneiro
V ,n. 146, estação da Piedade, um

Brande c maRniíico «predio dc solida
construcção. .paredes dobradas, situado
cm centro de terreno, instalação ele-
ctrica, gaz, multa arrua, bonde a porta,
perto dc trens, tres quartos, duas salas
copa cozinha, despensa, tanque, ter-
rono dc 11XC0; 130, rira da Alían-
dega, 1» andar, daa 2 ás 6, preço
10:500$, negocio urgente. (12C4") J

vM-SE lotes de terrenos, 11a
rua SantAnna Meyer. a 1:000$

cada um; Alfândega 130. i" andar das
2 Í15 6. ("61 ») J-

TTE:
. pr

¦ri-.Nin-I.SE a rua Álvaro, Engenho
V Novo, dois ¦predioã juntos- paredes

dobradas, bem locn!ií.at!o5. perto de
bondes e tr_n«, dois quartos, duas sa-
Ias, cozinha. lu_ C-tctríea c Èazi mui;
ia agaiá, preço do eviu vir. f.:oe$:_ á
ma da Alfândega J36. iu r**i.hr, das
a ás 6. (1264 N)J
¦^ÊXDÊ-SÍ. "iúiiiTn"l.: 

de terreno õiã
1 ;parto alta, local palui-crrimo, ile

11X41, situado á rua ¦.Itarao de Pe*
tropòlis: rreçj i ;750$;i ú rua ú~ AI-
Íilndcgã 130, -." andar, das 2 á- 6.

(1261 K) J

TTENDt-SE uma casa com 4 eom-
TENDE-SE lím grande terreno,

oiupto para scr edificado,, com
de largura c uo dc compnni.cn-

tõ,"'proxlmo a duas linhas de bondes,
1,1'r.i a cidade c da estação de fedo»
c: Sanlcs; na rua Zctcrinar trata-
. • com o prnr.rieiario. á rua Senador
Josí Bonifácio u. Si. anr.azcni.

(637 >.) I\

TTENDE-SE um nredio á rua Leo-
\ poldo (Andarahy) 1 trata-se 110 n.

12 da mesma rua. (14-10 N) T

\TENDEM-SE 
dois predios. juntos a

rua da Regeneração n. 142. Bom-
suecosso. ambos por 4:200$; 130 Al-
fandega, 1» andar. (1262 f*) J

tn.KDIv-SE. 5:600$ o prodio da
V rua D. Eugenia 42 Engenho dc

Dentro, distante dos bondes e trons 4
minuto; 2 quartos. 2 salas c cozinha
tanque, niuiia água. installação clç*
ctrica, giz esgoto, etc; 130. rua da
Alfandcgi i" andar. (12O3 N) J

TTENDEM-SE tres lotes dc terre-
T nos. «ie 11 x Co cada um, na rua

Victor Mcirclles. estação do Uiachuo-
lo; informações; no n. 102 com o sr.
llcdciros: não sc neceitani intermedia-
rios; preço 2:500$ cada lote.

(1452 N) J

Tf 
ENDE-SE o confortável predio

da rua Vlí.con.lc de Tocantins n,
34. estação de Todo;
ta-sc no mesmo.

03 Santos; tra
(1525 N)J

DR. CRISSIUMA F." --- ^ -_S «wí^SS
apropriadas, trata, com especialidade, bs doenças da urethra, bexi*
ga, testículos, próstata e rins, utero e ovanos. Cura radical uas
hérnias, estreitamento da urethra. liydroceles e tumores do ven re.
Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas .terças, quin*
tas c sabbados, das 2 ás 4 c diariamente,
sobrado, ás xo horas.

rua dos Inválidos 16,

\7ENDE-SE um magnífico piano
V Pleyel completamente novo; u:

rua da Alfândega 261 sobrado.
(1175 P) H

\TENDEM-SE 
mesas para botequim,

a 14$, cadeiras dc 2$ para cima,
copas dc mármore a 00$, balcões com
pedra mármore ti 01$; íuacbjiias, t;«
pcliios, tapa vistas, tudo que carece
um botequim, por qualquer preço; ua
rua Erei Caneca ns. 7, o e 11. Tc-
lcplioiic- £09-' Central, Casa Encycln-
pedica. (851 O) M

\TENDEM-SE. 
á rua Haddock- Lo.

bo n. 417, canários de raça fran-
ceza, promptos para reproducção.

VENDE-SE 
uma machina tico-tice

completamente nova;-trata-se das '
ás 6 da tarde na rua Visconde dí
Itauna ti 111. casa 9. (9SS J) O

\TENDE-SE 
um

Adelaide 28.
iiiancQttttn. na nu

(1229 O)

dc barbei-
1. 4',

(1103 O) J
VENDEM-SE 

utensílios
ro. na rua losé dos Heis n. 41

Engenho dc Deutro.

DE-SE um bom piano Blu-

familia. para
da Lapa ^•'¦.
(866 O) S

\TEN\ thn
po de metal, dc uma
dcijijcc-.r-ar bgar; .ua

TTENlUiM-.!
y terrenos, á

fim, Tijuca, a
(io frente; ú
i" andar, das

lo ;- de
rua Coii'!c de Bòm-
Coc$ c 800$ o metro
lia da Alfândega 130

: «i- ;. '" 
'

\rEXDE5I-SE em pequenas
> prestações meiisnc-s, lotes

dc tert-s-nos ile 7 e S metros
ile fronte por 44 de fundo,
situados na rua Araujo 1/uiin,
esiiiiinii da iua Bnt-ão dc Mos-
quita, Aiidiii-iiliy Griinde. -ra-
ta-se na Co-ii[i!iiiIiia Predial, á
rua da Alfândega 28. N

•JtTENDE-SE um bello predio á "tua

V liarão de Mesquita 785.com duas
linhas de bondes, lendo duas salas,
sileia, 7 quatlos, mais um fora, lia*
nheiro--, boa cozinha, construcção de
-tóntorl*., clectricidade c gaz. I-.stn
era pinturas e forrações. Irata-sc a
rua -Mzira Brandão 11. S'./0L2 v\ tHoiiifiiu. (-i,3'1 *> J

cas;"1.TENDE-SE ou nlURa-si. . .
. sobradada da rua- Gcactal bc«.-e-

rii-no n. -6 eai BotafoRO. perto «los
banhos de mar; mede 6m -o dc frente
por 40 ni. de comprimento com 20 m.
iir quintal; lr.ita.se na mesma coin -
proprietário. (1.174 N)

~iri'N'nr.-SE a «
> '«cnti.-n n. 53;

li2S;Nj J I tua tt, 55

asa da rua S. Vil--rsta-se na mçjma
.{16C0 N) K

\THNI)i'.-SK por jtSooS (tres con
> tos e óüocerjtos mil rí.isi. um pre-

dio cem tinis quartos, duas salas co-
ziniia, um tequeno icrraço e porão te*
bitavçl livre e desembaraçado Ue ciual.
nuer ônus; trala-se á nia v0,:c.?n'-í?,

i Saíucahy 4ã- nesta. .:3a» >' ->

yi-Nr unu
iNDE-SJ-; um lote de terreno, com

réis, a prestações ou a vista, na cs-
lação Prefeito Bent. Eibeiro; rua Gi-
ta n. 18. (1362 N) R

VENDE-SE 
especial mocn-.la de cr.n-

na. marca Ideal, moderna e calm-i.
com motor electrico; força dc
vallos; rua Estacio dc 0.'.

(1.115 O S

VENDE-SEI». esquin
rua iriiddock Lo-

ina du rua do Costa,
cm frente á -Jísoola Militar: inínr-
ma-s- com Alberto Araujo Realengo.

(t.1'6 N) R

XTl.Nniv.SE ura terreno com um.
T'jde fronte por 50 dc fundos, com 2

ca_inlu.s_ sendo uma assoalhada e for-
rada; rua da Pontinha n, 32, Rio das
Pedras; preço 11500$. (1382 N)

VENDE-SE 
lotes do terrenos, na

rua ARiiiar c run do Souto, de
600$ até i.óooí. sendo junto tem des-
conto; (j negocio de oceasião vir,.o o4«douo.ter de se retirar; com ogua e
clectricidade; nara ver e tratar, K.
Marechal Rangel n, 18. E dc Ca»-
endun. (1424 N) R

TJENDE-SE nm mapiifico
\ dc construcção moderna

concluidj; trata-se
íacio _ 4i. Niçlhe

predio
(i'.'.a5i
Boni-

\TENDE-KEdc peroba,
um Hr.-io Ritartla-pratii
na côr de cr.nclh. vi-

dros gravados, cm cstylo moderno,
i;o$: u:«i biiífet-crcnilcnco da mesma
madeira c tambem cnui vi'iro.-, grava-
¦rios, 140$; i manequim, :¦'''¦'¦"; i guar-
dá-roup&i s5§'' <*°-s aoaradores ous-
Iriacos, 16Í, c uma estante irará mu-
sica, com cspcllto, to$; casa **íe fami-
lia, para ver c tialar, i rua João Caetj-
no n. 26. (IS3I O) M

Uai-
nraal, com serra fita, dita circular,

tupia e fura c motor; rua Frri Ca-
ntea ;. (15.*" Oi M

VENDE-SE 
uma carpinteira- .. .. -

.050
(1.601 N)R'l,_i-s__.

\TEND.I.-SEiraopasfa-si' " ChrisK

i:t,:;i Ciiarutaria. ou
« «j «lontrato: na riu
vão u. -U7; trata-se ua

0-42.9' 1

* ritigLl. JX: _ll . 'l.**1 *-.-*-^_ilr^J**^^T^^*^~:-J(^-^^^^J^^~'^^¦ i>,.fU^.^»-*».*_^**j!____^
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COBR-EIO DA MANHÃ *ií auiiila-fcite, 9 de Novembro cie 1910

CURA DA EM£RIAÇUE_Z
ê rápida e radicai com o SALVINIS e as V".

fürmulas do dr. Cunha Cruz, com 10 .uinos do prática dessa especialidade. Vendem-.
sé nas drogarias : PACHECO, rüa dos Andradas 45 — Rio, c Baruel & C, rua Direita'
lí.i —São Páülo, ¦ (M93.)

VKNDK-fjIJ 
uma boa mobília, sala

de visitas, quasi' nora. • 100$; um
toHctte-commoda,. de canclla, .75? !
uma mesa do cabeceira. 15$: um guar-<t!a-prata d« canolla, 70$; um etager,
inarmore escuro, espelho liisauté 7S?>
e mais moveis; sa rua Mariz e Dar-
ros 354. - <>"-'a O) M

VKXDEM-S!-: 
ovos «fas raças Ny-

liiõli.li branco c caribi a 8$ 9 du-
tia; renroductoies Rlioüe lsland, Ply-
moiitli branco c frallinhas carijos; rua
Itapiru 273; clialet ... (1749 0)R

Vl-INDI.-SK 
um bom restaurante, na

cidade; faz bom negocio: cstái bem
montado, custa pouco dinheiro;. é_tjc-
Rocio do ecoarão, pois á primeira vista
«.grada; tratar' com õ sr. 1'amos, 217
rua do Hospicio, acturü rua Buenos
Aires. . (174S O) R

VKXDEM-SI5 
um gnarda-louç», fi

cadeiras de .peroba, c uma estan-
te de canclla; rua General Câmara ass
<5olirado) (1351 O) J

TTF.XDIiM-Si; panellas'-. do pedra,'I V mineira, grande sortimento: preços
reduzido,; á rua V. Rio Hranco wí

J4334 
0)R

VENDE-SE, 
por' por ío? um mane-

aitim automático, com pouco uso;
rua Bella S. João ío, t>. Christovão.

(1.183 O) It

VENDEM-SE 
8 vaccas leiteiras,

com e a ter crias, vitcllas de
«nino, unia mula, e aluga-se um si-
tio, com 8 aliuicircs de terras, com
«imita acua, pastos cercados, grande
tiananal c capinsal dc corte. 2 casas
de moradia c grande cocheira, dis-
tanto meia hora do ponto dos bon.
ilcs Lins dc Vasconcellos; situação
esplendida parii (iiicm ciuizer negociar
com leiu; trata-se ua rua I.-ins dc
Vatconcellos síü. (1241 O) J

VKNQtM-SK 
boas vaccas. Icitci

ras, 
'coin 

crias;
Vasconcellos 228,
r

na rua tins do
0<Ll7 O) J

TRASPASSES
TRASPASSA-SE 

uma quitanda, na
rua Claryinttmlo dc Mello 219 —

l.cdadc; trata-se na mesma.
(14C3 r> j

TKASPASSA-SE 
uma boa carvoa-

ria, ou admitte.se um soeio, fan
bom negocio; tem commodos para
familia; paga pouco nlug_el'; á ma
Ccncral Câmara n. 548, (1537 D-M
ri.RASPASSA-Sli um beai montado-
X hotel, com qu.irto3 mobilados pa-
ra famílias c viajantes, livre e des.
cmUamijado, com longo contrato, pro»
xinio ú Estação 'Central da 12. F,
(.'entrai do Brasil, para melhorcá In-
formações, com o sr. Martins; rua
(Jcncral Pedra n, 104, (169O P) M

rilKASPASSA-SE uma tinhtraria ein
X bom ponto, fazendo bom negn.
cio; á rua Lavradio 9. (1682 P) M

ritRASPASSA-SE 11111 bom deposito
X dc aves o ovos; mais informa,

ções, á Avenida Salvador tle Si. n.
119, armazém. (1:39 P) J

ItASPASSA-SK um bom nçotrguk,
com conimodos para familia, fa-

stcnilb liom ucffocio, tem contrato: in-
forma-se íi rna Goyaz il. 150, Pada-
«ia Natal  Encanlailo. ti.aj l'> J

1 
IRAS PASSA-SE um nrmazem no
. snuiii'l>io, ponto «lo futuro, de-

pendo de pouco capital, fazendo bom
negocio, só a dinheiro, serve para«111 principiante, casa para família;
informações á rita João Ricardo, 4jo-
ncniiim c liilliarcs, -ul. Cl, Rio de
Janeiro. (13S5 P) R

ACHADOS E PERDIDOS
(CADERNETA 

da Caixa Econômica
J —. Perdeu-se ufa com xi, 198.136,

<iratiiii.-a-s"e a quem apresentar, á rua
«ias Laranjeiras 14a. (inji Q) J

CAMPELLO 
* C».; rua Luiz de

Camões n, 36, Perdeu-se a cau-
tela n.; 46.807,-desta eas.-i; as pro-
videncids estão dados, (1239 Q) ]

|?1AS'A! CiOXTHIER; rua. Luiz de
VV Camões 11, 36, Perderam-se as
«-aiitclas ns. 137.450 c 176.9S6, de»-
ta casa. (P)

HE>>"RV 
& Armando; rua Luiz de

Camões ns, 45 c 47 — Perde-
ram-sc an cautelas ns. 153.347 c
•16J.760, desta casa. (16S.1 (_>) II

GOXTH1KR f. C.«, Hcnry"&
. Armando, succcssorcs. Perde-

rnm-se os cautelas ns. iCi.S.ío c
164.70o desta casa. (i-'33 Q)

T ICKJfÇA — Perdeu-se uma bol.n
aj do pelle de cabra, contendo duas
licenças de carroças, uma tle 1'ratu
risco Fernandes Palita c uutra «dc
João de Oliveira IVü-Iicco, .ia Estra-
tia Real de Santa Cruz 2327. Crati-
iica-se. (141:3 O) S

PERDEU-SE 
uma cautela do -Mon-

te <lc Soccorro do Kio de -Jonei-
ro, sob o 11. 30.373. (1381(1)

DIVERSOS
\ PHOVElTl-iM I ! I Liquidam-se

an 50 Si-.iger de pé c de mão, feitio
gabinete, para bordar, a 10$, 20$, 40$,
80$, ate rooÇ; trocam-sc novas por
velhas c concerta-se rfuálqucr machi-
na; ftíz-sc qualquer tr-tnsacção; pra»
ça da Republica n, 195. (1342 S)

AUTOS 
HEXZ — O unico ôíêó

para sua Htbriíicação, c Ruby
lí. Únicos depositários J. M, Sam-
l>a!o 4 C"; rua do Hospicio 113.

(4417 S) R

AGENTES nos Estados — Aecci.
UV tám-se na fabrica dc catimbós
c gravuras, á rua Saclict n, 18—Kio.
Peçam cotiJícõcs a José Xavier. Op-
tinia commissão. (.ho S) J

Al-lXADOlt 
de piano, boa liarmo-

nia, pequenos reparos, mata os
liit-lios sc os tiver: tudo 10$. Clia-
mudos no Café Guarany, tclepboníi
A191, Central. (.191 S) 1{

GAMISAS 
e.eeroulas sob medida;

rua da Carioca ii. 52. (5150 S) ü

iffi&ntíP "à."tad09 (1UC
sof trem de" enfermidades respira-
torias,' assim copio tosses, broti-
cintes, tosse, convulsa, asthma, tu-
berculose, pneumonia, etc., um re-
médio <iue .o/^curou jcoiiiililretaniien-te. Esta indicação para o bem da

' humanidade, , c conseqüência dc
um voto. Dirigir-se por carta ao

Isr. Eugenií Avellar. Caixa do
;Correi», -168a.

GURAS 
fluidlcas magnéticas a dia-

tancia, grátis; cartas Piyeliolo-
gia Caixa postal 1837. (5814 S) K

COLLARINHOS 
d» linho pelos an-

tigos preços: direitos, 3 por 2$;
Santos Dumont, 3 por s$soo, Só na
Fabrica Confiança do Brasil; 87, rua
da Carioca, 87. ¦ ¦ (S)

CORTINAS, 
tapetes, pintura» a

oleo, moveis c de eseriptorio,
compra e tombem enoaixota nara mu-
dança, J. J. Martins; rua da Alfan-
dega n, 1:4. (36:0 S) S

CARTOMANTE 
c tez qualquer tra-

í ballio para o bem, não usar de
cerimonias ein falar no que desejares
c trata de ferhlas dironicas c'outras
doenças; rua Oliveira n. 38, fundos
da capella do Amparo —- Cascadura.

(1146 S) B

CALDO 
do catmi _- Vcndc.se

uma moer.da com todos os per-tences; para ver e tratar na Avenida
Passos 103, (845 S) S

COPIAS 
& machina, perfeitas, a

$500 a folha. Cartas á rua dos
Aráujos 11, 109 — Emygdio,

(uai S) R

(10LT.ETES 
dc ecniiora. sob me-

J dida ,U'$, completo. Mme. Marie
Lemos, rua da Assembléa n. 35, i°
andar, abaixo da Avenida Rio Bran-
co. (is4 S)J

(1AMISAS para liomens, boas c foi-
J gadas, a :$soo, ,i$son, 4$, s$ooo,c C$000.. Só na Fabrica Confiança do

Brasil. 87, rua da Carioca, 87. (S)

COI.-CIIAS 
__ Lençóes, atoalhados,

guardanapos, cretonci, morins, ai-
godões, toalhas para rosto e pan-
nos para mesa, encontram-se a prc-
ços muito baratos, na Fabrica Con-
fiança, do Brasil; 87, rua da Cario-
ca, 87. (S)

DINHEIRO 
sob; hypotlieca de prc-~ dios1; dá-se qualquer quantia a

juros módicos; & rua do Ouvidor n.
108, «ala 3, com o ir. Cândido.

- .., • ' - -  0.03 S) J

DINHEIRO 
— r Empresta-se sob

bypobliecas, cauções dc apólices
da divida publica, municipaes e pro-
missorias; Rosário 173, sala 4, das .1
ás s lioras. (306 S) J

DINHEIRO 
a prestação mensal,

sob alagueis de predios, em-
presta-se na rua Cámerino 11. 99, dc
1 ás 4 horas. (110O S) J

DINHEIRO 
. rápido sol> liypotho

cas, só negócios sérios; na rua
Buenos Aires n. 198, das ia ás 18
lioras. - (746 S) M

DINHEIRO 
— Empresta-se 3 cón-

tos, ,0 juros baixos, sob hypo.
theca do prédios j 130, Alfândega, i°
andar, 2 is 6. ..(isGsS)-J

DINHEIRO 
— Dá-se sob. liypo-

tbccris dc prédios, com toda a
brevidade; i rua Ar-eliias Coidclro
11. 161, portas dc aço, com Freitas;
das 8 ás 11. (1623 S) R

1?M. casa do familia belga
•*^ulugaiií-so dois quartos cora
ou sem moveis, Juntos ou
separados. Run D. Carlos l
11. 63, Cattetc. (B 1354) G

EVITAR 
"a gravidcí — ' Sem medi-

camcnitos. nem operações; leiam
o " 1'liorol ua Felicidade", que sc
vende a .i$#o exemplar, no engra-
xatc do Café Criterium, á avenida
Passos, esquina da praça Tiraden-
tes. (1585 S) R

ENFERMEIRA 
com .pratica, 1103

hospitaes <la Europa c de con-
dueta afiançada. Oífcrece-se para tra-
tar <Ie doentes, cm suas residências;
pôde ser procurada, na praia io Fia-
mengo n. 14. (1580 S) R

' 
TOAQUIM José da Cama Paes,
T Joanna Baptista da Gama Paes e

Manoel José Paos Nctto — Deseja-
se saber noticiaes das tres pessoasacima, naturaes dc Pernambuco; Joa-
quini José da Gama Paes, ha -uns 5annos morava em Jacarépaguá. Será
grande favor e muito sc agradece a
quem dcllas enviar noticias, especial-
mente dc Joanna Baptista da Gama
Paes, já bastante idosa, ao seu fi.

lho José Antônio da Gama Paes, rua
Imperador n. 53 — Recife — Per-
itiambilco. (laffi S) J

cura-sc cm 8 dias com

Rua 7 «le Setembro, 186

LENÇÓES 
para baiího muito gran-des, a 2S500, 3$5oo c ,|$ooo. Só

na Fabrica Confiança do Brasil; 87,
rua da Carioca, 87. <S)

UTEIAS multo boas, a $400, $500,
¦UA $600, $700 e $900 o par. Só na
Fabrica Confiança do Brasil; 87 rua
da Carioca, 87. (S)

MSIE. 
THOMrSON — Renon-i-

Hações em 8 dias, responsos, ca-
sameutos difficcis. paz no lar, etc.
Encarrega-se de trabalhos para o in-
terior. Remuneração no fim. Maxi-
ma reserva o seriedade. Consultas
grátis; rua -Maurity ii. 73—«Mangue,Ao lado da antiga Comp, do Gaz.

< 153-1 S) M

MODISTA 
de chapéos — Mme.

Niobcy faz torta qualidade dc
chapéos a 5$ c 6$; reforma a 3$.
Trabalho franecz. Acceita alumnas a
2$ a lição, dispcmlcnJJo cora cada alu-
nma quatro horas por dia; rua Bue-
1103 Aires t;fi, sobrado, antiga do
Hospicio. (i6o8S)M

HHHiHmHHiiiHHHHiHHnmmimiiniiiHiiiHiiinnmi

FORD
oeoooooBooooooe«cocoooeocoee

Importante reducção em Preços
De aecordo com a nova tabeliã para 1917 fixada

pela fabrica, haverá sensível reducção nos preços de
todos os modelos a partir de 4 do corrente. Os auto-
moveis FORD tem alcançado o "record" da venda
no Brasil, sendo de mil e trezentos o numero até ago-
ra vendida só nos Estados do sul do Brasil.

Double phaetons . .. 3.700*000
Voiturettes B...... . 3:500^000

Para mais iniormações na

CASA FORD Avenida Rio Branco, 170
«IIWII I wBBBP (prodio Uu Lyccu dc Artes o Offlclos)

riIHIIIiriIXHIIIIIIIIIIIIHHKIIIXII«XIXXIIIIII_!IIIIimZXIIIHIX.

i Qite. estcMl_.^atarado. por uma
.fórfa \'.tubejr«Ò3es;:.e'. fie extrema
grávidadt, ^l^rèíje.sa (para finidi-
car ãrathi 

OFFERECE-SE 
uma mocinha, ás

famílias <k nos«a capital, paraensinar aos teia filhos, elementos es-
colares, isto é, o primeiro anno de
escola normal, I excluindo idiomas, a*-
sim como também trabalhos dc agu.
lha, desenho e" bordados, a branco,
matiz e ouro. Acceita qualquer, nio
íaz qiiest5o.v Vae d domicilio.' Li-
ções c trabalhos i hora c meia paracada elumna. llVigando conforme as
condições, ao$ .pu 15$ por mez. As
familias que qúizcrem i favor pro-curar na rua J). I.uiza n. 118, so-
brado. Mllo 'Violeta Penafortc de
Calda*. (1256 S), K

OBY 
e OROUO'. ftesco Pcraba e

l*imcnta. <]_ Costa c fabas Di-
vinas c dc Síníõ Ignacio c contas
:dc leite, vende-se- na casa de her-
vas o plantas iuedi-inac.. da rua Se-¦nador Euzebio..1. 210, praça 11 dc
Junho. . a*i« (780 S) J

OVOS 
de- ilegítimas «alünlias dc

raça Orpittg.on brancas, .iretas c
carijós; as cnuommendas devem ser
feitas com.- antcccdonda <le 2 dias,
pára. poderem , Receber ovos frescos

do mesmo dia; Uruguaj-ana 57, loja.
Dúzia i2$ooo. iv" (I5Ú6 S) J

O.Dtt. 
ERNESTO GARCEZ avisa

aos seus amigos politicos c clien-
te*, que mudou o seu eseriptorio para
o largo dc S. • Fmncisco de Pá-la nl
44; teleph, 371, Norte. <3982S)'J

OURO, prafct, cliristofles c níhis
KS metaca finos, cm obra, mesmo
usados, compm-(|e na joalheria Ando-
linhas, rua ynjguayana' 1Ú4.

(4156 S) S

f\ VERDADEIRO , ottractivo vir-
V/ tuoso c liifullivel para alugar ca-
sa-s e commodos, bem assim paracasas çommcrciaes; inf, á rua JoséClemente n. 81 li (i-|oa S) K

Ocultista celebre ,£ Si
ca do Norte Iohn Taylor, o grandemédium psychdlogo, faz como nin-
gticm, o diagiioatteo, o firognc-r-tlco e
o horóscopo, -sobre os males physicosc moraes. E' iucgttalavcl. Cartas r.a
posta respante" deste jornal.

(1361 S) J

PRECI9AS.E, 
com urgência, dc

200$. Juros .10 "I", praso, 233
mezes. Cartas a M. M. M.; Santa
Luzia n. 198. (13=0 S) S

PRECISA-SE 
• para professora dc

portuguez, contas .mitõica; pianoc canto, dc um commodo cm Iroca
de lições. Garante preparar cm 41 mezes; pedese;$3sa dc respeito. Por
favor, resp, átfM Machado Coelho
li. '138. 'A (1423 S) R

PRECISA-SE 
falar com o sr. Fran-

cisco Coelho dc Mello ou o sr.
Argcmiro Nctto. Procurar o sr. Rail-
dolpho, 110 Ministério da Fazenda.

(nt4 S) J

PRECISA-SE 
dc correias dc 8 a

20 centímetros de largura, dc
comprimento regular; rua da í'rai-
nha n. 2, crinazent. Anmincie ein
particular. ... . (1503 S) J

J)RECISA-SE «c unia satã de fren.
tc, cm císaí.de família, para uma

senhora estrangeira. Prefere-se na
avenida Salvador dc Sá o-.t Frei Ca-
neca, entre Riací.'jclc> c Campo de
Sant Aiina; Caruis ai.. C.

(1640 S) J

PIIOTOURAPniA 
— Offerece-sc

Ijcssoa liabiIita«Jvi( cm retoque dc
-iegiàtivps pliolOí?rai»hico3, para flQiiii
ou para' o interior. Cartas neste e.»-
eriptorio, a S. E. (16348) M

Peroliriaffsmalte-nS:
que adquire c jeonserva a belleza da
pollc, approviid* pelo 

' InSti-tuto de
]le'j!cza ile Pãj}:3, premiado na Ex-
posição de Müaiio. Preço ..$000. lixi-
jani estes prcparadiifi, á vei-J.fa cm to-
das as pcr.ítrmarias e v.o deposito des-
le.c dc ou troa*-preparados-, á rua 7dc Setembro 16B. ._ .(589 S) A

CHAPÉOS 
— Ensina-se cm 30 li-

ções, systema franecz, ein c.-.Sa c
a domicilio, íaz e reforma;". preços
módicos; rua Frei Caneca n. .342.-" (1230 S) J

CARTAS 
de fianç..3 para casas

nwis barato que nas agencias;
eseriptorio mais antigo; rua dos Ou-
rives 113, 1" andar. (1651 S) J

CATÁLOGOS 
de íellos do Brasil,

com todos os erros e variedades,
preço iSoooj Hospício 30 — J. Cos-
ta & Filhos. (37.11 S) S

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Jícnrnstlieiiia,
lisiiciiiititorrliéa.

Cura certa, radical c rápida
Clinica clectro-mcdica, espe-
ciai do
Dr. Caetano Jovine

<las Faculdades de Medicina
de Nanolcs c P.io de Janeiro.
Das o ás 11 e das 2 ás 5.

Largo da Carioca it. 10
sobrado

COMPRA-SE qualquer quantidade
dc jóias velhas, com ou sem pc*«Iras dc qualquer valor c cautela., do

Monte dc Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37. Joallic-ria Valentim. Tclopli. 994, Central.

(4137 S) B

FÒR-vECE-SE 
pensão pnra casa dc

familia c a. rapazes do coinmcr-
cto. Pratos variadiissimos: empadas,
pasteis, etc, preços dc 30$ para ci*
ma. Não se faz questão dc distancia,
nem dc horário, Senado cof», loja.

(1,-52 S)

EMPRESTA-SE 
dinheiro sob hypo-

tltecas dc prédios n juros c con-
dições razoáveis, grandes c pequenas
Suantias, 

heranças, juros ou caução
e apólices, inventários, contas da

Prefeitura, alugueis dc predios me?-
mo cm usòfrúto ou dotal, 'compram-
se predios, terrenos, fazeic.las sidos;
rna «da Assembléa 117, i° and-ír, sala
,j, com o sr. Moraes. <i6,.6 S) J

STOMAGO — Cura rajiíla e cer-
_i ta dc qualquer mal do estorna,

go ou iittcstino, 111 "Piora llr.isiV";
largo do Rosaria 11, 3, (.|2t S) J

E

IJIRAXICEZ; 
inglcz; -lições em cursos' <Ie.;dc 10$ por mez. IV.lisraifeia;

transformação da tnâ letra cm \z \\-
çõcsj metho-Jo unico; ia lição grátis';
Tratn-se das 2 ás 3 e das 7 ás S,
na rua Joaquim Silva 11. 52 — Lapa.

(15C7 S) J

17IOGA0 
a gaz — \'er.dc-çc um, com

. S íoros, tloii fornos; é novo;
custam c6S?ooo, c vende-se por 150$,
110 boulevard dc H. Christovão n. 70,
junto á praça di ílándcira, (1749S) It

GOXORRHÊA 
_-. Cura certa, ra-

•jmla c inoffciistyn; "Flura lí:.i-
sil"; largo «lo Rosário 3. (422 S) J

(1RAMOPHOXES 
e chapas- Ven-

I «lcin-sc dc $300 a 3?. Trocam-se
dc $300 a 2$.' Compram-se usadas.
Concertam-se graniopboilcs c vcadem-
ee a jo$ c 25$. Compram-se; á rua
Uruguayana -135. (821 S) S

(NRATIS 
AINDA ESTE MEZ —

JC Rcmettc*sc a nucin solicitar, in-
dicaçnò do meto de sc obter tudo
que se deseja, quer cm assiimptó. In-
timoí c particulares, cqino cm r.cga-
cios çommcrciaest Máxima reserva c
seriedade. Cartas com $joo em íel-
los para resposta, n inmc. Thompson';
73, ma Maurity—Mangue. (4138 S)S

HYPOTIIECAS 
— Fazem-se sem

conunissâo, na rua Dr. Jlodri-
go dos Santos 11. 76, das 10 ós 12
c das 17 is 19 horas. (1204 S) R

MODISTA. 
(fala insícz c portu-

guez) —-Trabalho esmerado c:u
qualquer vestuário, ¦lailleur, de soi-
róc ,ctc., i»or preços modiétís;: rua
Uruguayana 11., 137, 2" andar.

(.1544 S) M

MODISTA 
— Confecciona vestidos

de íeda c .15, costumes tailleur
de casimira1 c -Ünlio, a preços exce-
poioiiacs, Acceita lu't03 c attende n
ciiamados; rua llucnos Aires ii: 174,
2" andar. (1711 S) M

MODISTA 
— Vaz vestidos a prc-

ços baratissimos, ensina a. cor-
tar c armar por 50$; lições ..a. 2$oqõ,
moldes 2$; att.cnde-se a chamados; á
rua Frei Caneca n. 79, sob. Teleph.
5192, Cent.' (1240 S) J

liieiBlinillllliaillillllillliiBIWIlüülBliai
Í CIIA' DE MINAS I
H (Legitimo Chapéo de Couro) f|¦j Dcyoüíio: Kua Uos Ourives 54 jf
ll!!li:i!IIMIIIillillilIllllli!IIUIIil!!BlÍ

MODISTA 
— Confecção primoro-

sa de vestidos e costumes, sys-
tema Parisiense, dc 20$ a 30$; tra-
vessa Cruz Lúna n, 26 — Flamengo.

. (380 S) J

MME. 
CICI, cartomante diz tudo

com. clareza, que fe deseja sa-
be.-, realiza ciual.jucr traiwllio íiormais diíficil oue seja amigavelmente;
na sua nova rcàidencia, á rnn Tnva-
Üdos 11. 30, eob. (;;õo S) J

MOfAS, 
prccisa-sc de illustração,

representação e boas relações na
socieJade, para 110 circulo dc suas
nmisades, trabaüiarem para unia (iri-
tijía instituição. Ordenado tle 50$; a
ioo$. Carta a II. Comes. Posta lies-
tante. Rio dc Janeiro. (i/5t TO

MOVEIS 
ti=a.los — Compram-se,

mobiliários conipletosi avulsos,
pianosi objectos de «rtc, antigiiida.-
des, etc.; rna Senador Dantas n. 4$,
terreo—li. Iíibciro. (t .6 5) S

ALUGA-SE 
um bom piano; rua

Visconde Tocantins n. 21 — To-
«los os Santos. (1245 S) J

ANGICO COMPOSTO

PENSÃO 
_ Fornecesse dc i" or-

dem, .1 domicilia c occcitani.se
pcnstoni&tús; á rua da Alfândega Cí,
a" andar. (1282 S) S

PENSÃO , S\9XT1ÍIU0 — E' c
melhor' no. gênero' e também for-

uece a domicilio; Rosário 105. i°.
(319 S) R

PENSÃO 
— D.i-se boa a domicilio

por mntlico preço; na Avenida
Henrique Valladares n. 30, sobrado.

PE.VSAO 
— Fornecc-se bem feiti,

de casa dc familia, na rua do
Cattete 11, jS-, sobrado. (1431 S) J

PENSÃO 
— Hoa c variada. Re-

feições avulsa.. 'i$joo; mensal,
6o$ooo; avenida Passos n. 118, For-
nccc-ác a ilomiíilio, < 1523 S) J

IiJIXS 
—. -Próstata, bexiga, etc,

A> cura certa e rápida, na ''Flora
Brasil"; largo, do Hòsano it. 3.

0.154 S)J

SAI-A 
itidépcndcnto para deVcatiso

dc casal, alüg.vsc na av. Mcm dc
Sá, cm ca-sa dc duas .pessoas; preço
razoável. Cartas a Moura, neste jor-
nal. . O1701 S) M

SO' 
ESTE MEZ — Reformas «le

chapéos de íenhora a 2$ooo. Sys-
tema nmericano. Mme. Kétiée; ma
Maurity n. 73'—íMangnc. Ao lido da
antiga Comp." du Caz. UG93 S) M

SO' 
pódc ficar chiu quem mandar

seu* eoliárinlto?, .punhos c torta
a quatidaíic dc roupas, para n "La-
venderia Modelo", não tem rival cm
lusirc. cngan.mt_.uos. b na nquça mento
e dcsiiifccçáoi nianua buscar c levar
a domicilio; TeJephoiie Sul, 570.

SELLOS 
 Compram-se, vendem-se

c trocür.i-so,. sellos jiara colle-
cções; Hospicio" 30, J, Costa & Fi-
lhos. (3730 S) S

OENHORA
O de

luga uma boa saio
dc frente mobilada, com mobília

nova, muito independente, no centro
Cartas para cs:e jornal, n D. R.

. .., (MSS S) S

AOS 
PROFESSORES — Aluga-se,

convenientemente mobilada, uma
«ila para aula. Preço módico; rua
úo Rosário n. «tio, 2°. {,841 S) S

A1I0A 
letra captiva, prende, at-

tráe e isô-dá lucro. Ensina-se
na rua Assembléa; 79, i", desde 10$.
Não é curso. (483 S) R

AI.UC.-VM-Sl, 
ternos dc casaca, 60-

brecasaca; sniocliings e claksj na
rua Visconde Kio Branco tt. 36, sob.'Tcli-pli. C. 4415. (135 S) S

AGENTES 
— Precisa-so com gran-

, des relações, para Iratar á rua
dc í>. Tedro n. ;o, das 8 ás n da
manhã. (1C42 S) J
1 A OS dentistas — Vcndc-se uni ga-
J\. binete dentário, novo; trata-se
com ferreira, raa da Alfândega 13^.

(1610 S) R

! A .TELLIEK dc costura — Ccdc-se
i\ um, cm pequena c.cala, bem.
nfreguezado c situado cm uma das
melhores ruas do centro da cidade,
£ bom para principiantes, vende-se
liinibciii a mobilia da casa sc quizer.
Cartas no eseriptorio deste jornal»
Vara os iniciaes E, V. (1333 S) J

BIÇYCLETAS 
— 2, inglcza?. no-

va3, 3 velocidade?, bomem e se-
iiliora, vendem-se por preço módico,
i r-.ia General Roca n. Si — Fabrica.

(1C41 S) J

BIÇYCLETAS 
ou tricyclcs _ Nâo

mai:dem concertar, pintar ou rc-
montar, sem primeiro ver 05 preços
ile casa Brasil, rua do Cattete io;.
Teleph. 1731, Central. (2310 S)ll

1>1CYCLETTE3 c motocyclcttcs—'-
Ü Comprani-íc, trocani-sc c çòncer-
ta:u-sc pelos mcütores preços; na
Cr.<i Ilarlcy, á rua do Caltcsc n.
199, Tci. Central fSj. (113' S) U

I~ilCYCI-ETTES 
-— lnglczas novas

> e usadas, vcndçnvse a preços ba-
i^tissimos, ivira Siomcm, [senhora e
creanças; á rua do Cattete n. irto;
«cleph. C. £83. (1401 Sj U

O XAROPE MAIS ANTIGO DO BRAZIL
QiRA RAOiCALMcNTE, QUALQUER TOSSE ANTIGf OU RECENTE
:; AvQndd na PHARMACIA BRAGANTINA '

Pt'A' URUGUAYANA N I0__ E EMT0DA5 AS PHarMcTÀS:E DROGARIAS

rnEKNOS para hoincni a prestações,
JL enlrga-so nyi -a0; rua da Assem-
bica 79." Tel-ptú 330S, Central.

OjóO S) J
«•pRICY.CÜ.E — Vende-se vm cm
A perfeito catado, na run Sfi"i(lo'-

! Euiebio 11. 212. (í-iOS)it

TM.XDIXUA —--Vcndc-se unia mui-
i X to bem iocalisoda, muito nipdcs-
; ti c barata. O motivo d.i venda con-

tentará o comprador; rua liarão de
Ijúpagípc 11, ro, negocio. (9'iS S) J

TTM cr.-neçTtci.-.níe desta praça, dan-
U do ns melhores informações! dc
sua condueta c fiador, offerecc-Fe
para fazer cobranças dc ah-Sucis dc
casas, contas uo Thesouro c Prcfeí*
tura. Caria, nesta redacção. a CA.

(2231 S) A

COMPKA-SE 
uma casa de pensjo,

bem localizada, com vastas ac*
commodaçôc?, cm centro de terreno,
abundância d'agua, não muito «listan-
te da cidade e com bondes n porta.
Informações com todos os detalhes,
para esta redacção, a A. 1!. Ci

(650 S) J

CONSULTAS;, 
espiritas — Jlmc.

Marie Lotiisc continua a alten-
der os seus clientes, r,a rua do Slat-
toso u, 33. (1421 S) R

COMMODO 
— Alusase cm easa

do máximo aF?cÍo c independen-
te, a um rapaz solteiro; rua do Mat-
toso n. 21;, sobrado, (1507 S) S

Pin E
rou NOVO PROCESSO

Grnnda perleicilo. Mais Uu-
rabilidade. E muito mais
baratas do que as fabricadas
atò liojo.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
KUA CAMERIXO

ÍTYPOTHECAS 
desde 8 °|», con.

X forme localidade c Rarantia; J.
ti. Dàrtj rua da Ouitanda n, 61,
leiteria. (5B19 S) J

HYPOTHECAS 
— Fazem-se dc

predios, no centro c nos subur-
bios, com brevidade; na rua da pui-tanda n. 73, alfaiataria, com Freita-s,
dc 1 ás 4 liora.?. (1C22 S) lt

HYPOTHECAS 
na cidade c sub-

urbios. vic grande ou pequena
quantia, a juros módicos; lia capita-
lista. Informa por favor, o sr, l'i-
incuta, rua do Rosário 147, sob,

(12ÚÚ S) J

IMPOTÊNCIA 
— Cura-sc com as

garrafas dc catiiáb.i, remédio ve-
getal. Encontra-se oia rua de San-
to Cliristo 11. pn. (S!>' Si R

C0.\'STKUCi.'0i:S, 
pequenos icpa-

rus c pinturas de prédios; pre-«çu.s módicos, com o coustruetor Ali-
chalski; Uruguayana 11. f. Teleph.
1330, Ccnt. (44c. S) R

€AKTOMANTE 
liabilitada, conhe-

cida c muito procurada pelo acer-
<o de suas profecias; iKtica y.c fa.:
trabalhos garantidos pam realizar ne-
gocios cbmmcrcíacs e reeonciKaçGc*;
¦1 rua de S. Pedro o, 331. (169; S)M

CARTÕES 
PE VISITAS — Cen-

to i5Sí- Ourives n, Co  Vcpç.
laria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

D 
ASSE pensão farta c variada,

comida feita com esmerada liht.
peza, Prato3 variadissimoí: pasteis,einpatlas, camarões, etc. Preços dc
_\o$ parai cima; «ão «c faz questãode horário, nem dtetencia; rua do
Senado 2116. (S;o S) S

IN*GLEZ 
— Senhora ingleza. ensina

este idioma cm aula eu particular-
mente; r. S. José 79, 2" andar,

(1597 S) R

IMPOTEXLTA 
— Cura ecru. ra-

ptdá c inoüciuiva, i:a "l*lora Ura-
sil"; largo do Rosurio 11. 3. (423 S) J

DINHEIRO 
— l.á-so sob hypo-

thecas, moveis, notas promisço-
rias, caução Uc appH.CC3, inventario e
offtetacs do Exercito, Armada. 1'yii-
cia, ltombeiroá; iraU4t com Feriiati.
des; Ro,ario 17* (1415S) J

J.-VRD1XEIRO 
— Evitei ir nessa

ca. já -fecha in...id ? Sigtiíil sim
venha Itlnjíy, 2a. í*;tren'Jo aquillo, c
fácil, faz, fan; teremos segurança,
longas felicidades... também vôo.
Examine 2 outra.; ntihd muito» Nas
yzírhdo venha «m 

* 
explorador, não

infame, pas?cia cnm rendeira, Pôde
dar-mc pjnlij dentro.. d'wn .".grpq, da
mão. Bem; nogetios, saude. Urévc
ecu .pcq. risdnlio c florido. Iíeij03.
tr.cu Ídolo sagrado (1536 SJ -M

JpRNÃÊ 
sciainal (Icpc-l. diário),

com of fiei nas propria-s, a sair
j breve, acceita auxilio «Je pessoas aclí-

va c competentes, que augmenten. a«;ra vcr.da -avulsa c os seus óhmth-
j cio^, isto c, nçe.itcs, secio?, coilaljo-
rádores vencedores, cí'.*. Tratar rom

; o s-. Torres à rua Senlvr d,)s Pa-S-
I sos n. 98. '1615 S) R

MODISTA 
— Faz vestidos e ac-

ccita reformas do vestidos c
cíhapéos, na rua do Ouvidor n. jj,
2» andar. (1301 S) J
TITJIl.. Clara Pondere — Maniciira,
iTJ. pedicura, nr.iragistá diplomada;
riu S. Clemente .. 103. Tci. 1279,
Sal. Vae a domicilio. Só in -scnlio-
ras. (2644 S) R

MOVEIS 
laliáilos c mais objectos—

Gompram-se pon preços raxoa-
veis, rua do Rosário 11. 145.

(-1345 S)_J

MADAME 
ROSA . aue moro» na

rna do Lavradio 1.(3, mora na
rua do Riachuclo n. 72, sobrado.

(1249 S) R
- —¦ '

"H.rOVKIS — Deseja comprar, ven*
XIX der, trocar 011 reformar os seus
moveis, oti colchões, não deve fazer,
sem primeiro ver p sortimento c os
preços da çòlchoaria do Povoj que ú
nos subúrbios; a cisa mais e.i.nplc-
ta neste pencro c garante competir
com as inelhortá casas do centro.
Fabrica c deposito á rua 2\ Ac Maio
n, 505 — Sampaio. Teleph, Vií.a n.
17S5 — JI, Costa c Sá. (1037 S) lt

MOTORES 
clcct.rii-03 de lU. i|s.

1, 2 c 12 IIP. Ccncral Electric.
2 mòinlios para caiii; 1 machina paraAparar papel; vendem-se; praça da
Republica 11. ir-5. (1344?)

ÍtÁCHÍNA <!e escrever "Mi.cr.on",
lTX iSo$, systema preferido cm to-
do o imsndo. .Mais informações, Cai-
Ma postal 13E8—Rio dc Janeiro;

U4-S S) R

VA rua l.r. João Iíi.-arlo n. 07,
i-i tera um optimo r.:otocyc'.e:a V.
X., para sei- vendido, por preço ba-
ralissnno; é vjii boin iicgocio.

(709 S) J

O 
ESPIRITISMO XA 1N1-AN-
GIA, 1 vol. i$ooo; venda nás

livrarias Alves e Garnler. (3.8 S; R

UMA 
níoça séria, sabendo bordar e

coser, pííerecc-sc para trabalhar
nesses gêneros, , cm casa dc familia
iodo respeito. Aqui ou cm S. Paulo.
Cartas na redacção deste jornal, rom
as iniciaes E. R. S. (H53 S) J

UMA 
moça dispondo da algumas

horas, offercce-sc a leccionar
{r-.»rcz <* portuguez em casas 'dc fa-
tniiias. Preços módicos; Av. Rio
.. ..o 11. 3. 2' and. (11C1 S) S

TTM A familia precisa saber dc
U r.yn iirofcs=ora dc dsenhos c
pinturas. Tclcplicr.e 2097, Central.

(1441 S) J

UMA 
senhora nuc amu.nc.o_t com

as initiaes 1;. M., queira diri-
cir-sc á rua Dr; Catramby 11. 16 —
Usina da Tijuca. (1444 S) J

UM 
moco coi'.!'.c;cdor da Er.iude

c pequena lavoura c terras pro-
prias, .para este ou aquelle cercai,
dando as ínellhores reicrc-.-las de si;
acceita carRo, como administrador dc
uma fazenda; sú acceita v.o Estado
do lUò. ..'artas c informações com
Ccsalprno Rodffgucs, Paty do Alie-
res—F. da Maravilha, E. do Rio

0."5 S) J

IT.W 
rapaz de cor, tlc 22 a-r.os. sòl-

) teiro, trabalhando, . proiisi-ional,
dc boa condueta, deseja encontrar
uma casa, parii tomar couta; rua
Jcronyiuo I.cmos 11, -5 — Andarahy
Gfoiide — L-uiz Ignacio, (S)

trESTnjOS -- Fa?.ciii.c de tafetá
%' e íiló, desde lot..*.; yotle e linlio

a 50$; lindos .modelos, só na (Jaca
de Mine. Pereira; 7 dc Setembro n.
in.i; lei. 4-S7, Ccut. (.4.1 S) s

_.;¦ fm \^m\'

SJ^^g mStr i wiS-B-Kpi^ fí

SABONETERIFGER

Veterinário K fr!o
do Instituto . Pastcur, c=pcciali..i.!.
nas moléstias dos cíics. 'Consultas
c chamados, feia do Hospicio; 114.
TeJ. i(>j8, Norte.

liste prodigioso sa,boi:c!e, approvado pc.a
Inspcctoria Gcral.de Hygiene, : íaz des-
appaVeçcr em poucos dias as manchas do
rostçv.cspinlias, patines, .s.-.rdas,. raspas, cm-
pingens,' darthro?, erupções cutâneas, si-
Riiaes, de bexisas, brotoejas, ctç.; tornan.
«Io á pcl'!e agradavclmcnte. fresca, e asse.
tináda, fazendo espargir o mais suave aro-
ina,: dando-lhe 'belleza, attractivos, c cn-
cantos;-As liiãcs de familia devem, de pre-
ferencia, usar este'prodigioso sabonete pa-
ra lavagem doa üilimlioí, porque, além das
propriedades acima,enumeradas,.c um se-
guro -preservativo .de todas as moléstias
contagiosas c epidêmicas.

O, sabonete RIFOER conhecido lia mais
de 30 iinnòs, sc Impõe como o melhor pa-
ra o banho, cutis c toilctlc por sua admi-
f avcl transparência c por ser ainda preter-
vador 'das enfermidades cutâneas.

VENDE-SE nas melhores casas-de modas, perfumarias, armarinhos, drogarias
e pharmacias — Deposito : Rua de S. Pedro n, 127.

MÉDICOS
DR. 

J. PEDRO ARAÚJO _ Cou-
isultorio, rua Sete <le Setembro

an, de 1 is 4. (3716 S) It

para o diásnosti-
co. e tratamento
dns «loençar- do cs-
toniago, intestinos,
íigado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA 1.0-
PES. Preços módicos. Una SCo
José, 3g, das"2 ás <-.(m'ei.os is
quartas-feiras). A 20J

BAIOS X

Pelo
dr.
Luiz
de

Lima
Consultas grátis
Bittencourt, . da Faculdade de Medi-
cina da Bahia, medico .c operador
espce'alista cm
moléstia» dos Olho»,

ouvidos, garganta,narlx o doenças nor-
vosasm

Todos os dias, das .3 ás 6 horas
da. lardc. Rua Rodrigo Silva n, 26,
1» andar (entre Asscmblea e Sele de
Setembro). Consultório perfeitamente

apparclhaoo com todo o material pro-
ciso pari os exames e os tratamentos
constantes dessas especialidades.

(J .12)

Dr. Alvino Aguiar
Especialista em moléstia dc

estômago, rino o pulmões,
Tratamento das anemias, dc-
iliaupcraniciilo nervoso, etc.'Moléstias de senhoras, Con-
sultorio: rua Kodrigo Silva,

Sj teleph. 2.271. C. Das 2
ás 4 horas, ltcüidcncia : ira-
vessa do Torres 17. Tctcpli.
4.265 Central.

DENTISTAS
DEN1ISTA 

a 2$ooa mensaes paraobturação a granito, platina,curativos desde o primeiro dia; 'Ira-
balhos dc chapa; eo.-o.ii, pivot, etc.,
por preços mínimos e trabalhos ga-rantidos, na Auxiliadora Medicai na
rua dos Andradas n". ií-.. .-obrado;
esiniinà da rua (,'onerai Câmara. íe-
lepnone, Norte 3157. (1381 S) J

DlítÍ8ÍT~
R. Bnldns Von Flnuvkciistcln

Esp. em obttiraçõcs a ouro, piai
tina, esmalte c extracções com-•' taniente sem dòr; colloca deu-
tes com ou sem chapas, a preço»
reduzidos. Garante lodo e qual-
i|ucr trabalho e acceita pagámeii-
tos pàrcdlados, Das S da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos sú
ii: '• ás 3 lioras. P'.:a Marechal Tio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Urug.táyn.i.r.

DENTISTA Heitor Cor-
réa, espeoia-
lista cm tra-
ballios .1 ou-

ro e dentes artificiaes. Gabinete
montado com. apparelhos moder-
nos de electricidade, 'l'ro.;os nio.
dicos. Das 7 á.. O lioras. Domin-
gos até ás 3 horas. Travessa dc
S Francisco i-c Paula, 12 .

DESENHISTA 
arehitècto — 1're-

eisa-sc de i'tn, modesto, <: cnm
profuiiílós conhecimentos',; cm coitíeõ»
Ção dc plantas; rua Senhor dos Pa-?*
sos 11. 61, sob. 1.1629 S) lt

J_E mW

j-»eniiscds PAES c c DE FI.
GUEIREDO, premiado cnm meda*
lha de ouro c Criiz dc Honra, ua
Exposição dc Mil.inó. — Rua Ma.
rcchal Klòriano n, 209. Extrações dc
(lentC3 tem dor, 5$ooo; dentaduras
de vule.initc, cada dente 5$ooo; ol>
turações dc 5$ .1 lofooo; limpe;-,-, de
dentes. 5?ooo; concertes de dentádu-
ras quebradas, iu$ooo. Preços hara-
tos pnra todos os demais trabalhos;
material dc i" qualidade Garantidos
c pagamentos cm prestações. Con-
sultas -das 7 da manhã ás o da noite.

DENTISTAS 
-_ Uma só nmpoula

i}o Local Ancsthczico Idelhon,
o. mais -poderoso, infallivel c inoffcii-
sivp. (tOO! S) .T

DEXTJSTA 
—. Traspassa-se um

coúsiiUtírlbi em boas condtçücs;
rua Sete de Setembro n. 205.

(«51J P) J

mmSjàm

Ttpnticfn - DIi- -T- MACHA.
merosas «iedallias do ouro. Extracções
dc dentes, sem dor, 4^500; dentadu*
ras dc vulcanitc, cana dentei .i$5t>o;
bbturnçõcs dc 5$ a S$; limpeza dc
dentes a <i$; conceitos cai dentaduras
quebradas, o$ooo. Trabalho? yarami*•aos e pagamentos cm prestações. l)as
7 ás s di tarde, na rua Uruguayana
ns, 1 c 3; sobrado; (3.1 í?) J

111
Tomo PE1T0I5AL MA-

-ItINHO
I.ua 7 do Setembro 1S«

PARTEIRAS

PARTEIRA Mine.
Fr-incUca

Reis, diplo.
mada pela
V. dc M.

de Eo=ton, íaz apparecer a menstrua*
ção por processo ..cientifico c sem
dor; trabalhos garantidos c preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua Ccncral Câmara
n. 110. Tel. 11. ,1.303, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S .151)

PARTEIRA Mme. Jlatia
Josepha; di-
plomada pela

Faculdade de Medicina dc Madrid,
trata de todas as doenças das senho-
ras c fas opparcçcr o Incomniodó, tior
processo scientifico e sem dor nem
o menor pcrÍt;o para a saude, _Jia*
ballios garantidos c preços co «aican-
co dc todo», Avenida Co-.ucs 1'reire
n. 77, telephone II. ,?<>t-\ Central, cou-
sultas grátis. Em ircnio ao theatro
Republica. «ir=i S)

e molcsti,.:.
dc mulher o
DR. H. Jl

AXDRADA cara corrirr.cr.tcj. hemar-
rhagias c suspensões; dc modo sim.
pies. evita a gravidez nos cases índi-
cedo?, fazendo r.ypareecr o tncommo.
úo rem provocar hcffiorrhagia, tendo
cemo enfermeira mme. JOSEPHINA('.Al.LlXDO, p.irtoira da Hospital
Clinico «dc Barcelona; consultas dia-
rias, grátis acs pobres. Acceita clien-
tes cm pensão. Consultório c resi-
dencia: rua do Lavradio n. iu, sa-
brado. (52-4 i) J

PARTEIRA - ™SAY^
—Com longa pratica, trata dc moles-
tias de senhoras c suspensão, por um
processo rápido c esrantido, Acceita
parturientes cm sua residência, á rua
Cámerino n. ias, Tci. ..:3, Norte.

( J 5784)
Part09. Mo.
Iesti.13 das

Tratamento
dos abortos c
suas conse-

quencias, dos
corrimentos, - ¦¦

das eólicas utoro-ovarianascdasre(rr.is
irregulares c prólonçs'tla's. Assctliblea,"
54. das 12 ás iS. Serviço do dr. Pedro
Magalhães. Tclop. 1009, Ccnt. (U549-

SENHORAS

Professores e professoras
I^SCRIPTURAgAO 

mercantil pelo
J mesmo mctiiodo do professorTavares da Co-stav o profeisor Mario

1'ires, da Ivscola Miúiicipal de Apcr-
feiçoamento, lecciôna á rua Dr. Maia
Lacerda ii. 65, lístacio dc Sá. Aulas
diurnas c noçturnas, l'reços módicos.

IJS7 S) B

INGLEZ rrailco,. -Mr.
J'cte.- garan-
te ensinarem seia mezes, io$ mens-cs, I.argode S. 1-rancisco 36 e rua da Carioca

32, 1" andar. Vae a domicilio, por
preços módicos. (R309)

Tx<i,r;Eí;' .'RAKckz b portu-X--liul;./, pelos professores! Rodgere llcnri; preço módico; rua da Al-fandega 195, sohrado. 1-233 S) J

pitOFESSOKA cstraiigclm—-*¦ Knsina Frànccz, Inglcz c
Alleniâo. Preços módicos e
váo em casa dos iiliiiiinos; 11a
rua 13 do Maio 37, sobi-ado.

(J 1119) S

PK01.'I-:SS0I{ 
dc ingltv. ._ I.c.-eio.

na cm sua residência ou na doalumno; rua Mariz c Uarros n. 34C1,
^2í____:_u _._ (15.9 s)' R

IJJrÒIíKSSQRÁ 
—Ensaia piano cm. casa :i toS iiicnsacs, duas lições

por semana, pelo. metliodo do lnsii-
tuto; vae a domicilio por preços ba*
ratissimos, na rui .Mariz e Barros"• U9. (774 S)S

PROPES.SOU 
de portuguez, latim

. c ariihmeiic.-i para o Cvmnasio.lurso Coinincrcial á noite:'ma doKOMrio bo, 2". (S.|j S) S

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PIXTO & C. —

e u>ccras
ciiràm-sc in-
fãliivcliiic n t c
com a EO
1.AI.1NA, í

venda cm todas as pharmacias.Deposito, rua dc -S. Tedro n. 127

FERIDAS
Menstruações dolorosas

curam-se com KUX1IÍ DAS
DAMAS, do . dr, Rodrigues dos
Santos. Deposito, rua dc S. Pc-
dro 11. 127.

Regras escassas
DAMAS, 'do dr. Rodrigues dos
Santos, S. 1'cdro li,. 1-7.

cura m-sc
com o KL1-
Xlll DAS

IHiBII!lll!iílM!!lilil!l!!llll!!l«!ll!ín!l;!IIS!in
i ¦ CIIA' DE MINAS ¦
P (Legitimo Chanéo dc Couro) ¦
sá Deposito: Rua dos Ourives =.j g
ttlIMiBililKBiHWililliliBliilll

ÚLTIMOS INNUNGIOS
\ I.ClSA.M-Sl-; hons rjuartos, com

-T-k-pcnsão, desde 4$ por dia e uma
hella -sala sem pensão, tclciihone, luz
electrica, por cnoS; na rua do Cat-
tetc 11. 1, próximo ú Gloria.

(1735 G)

A I.UCA.SIC uirin hoa sala de fren-
^\to, com luz clectrica.; serve para
eseriptorio ou moradia; na rua da
Quitanda n. i.|7, 2". (i?so K) It

PHiEÒTSÁ-SE 
do uma moça pira

todo sen-iço dc um casal; rua
Cetrcral Pedra 389. • fir.'.iC) Jl

PKEGISA-SI3 
de .fina hoa corpi-

hheira; rua Gonçalves Dias u. (i,
sobrado. 0753 D)

MOLÉSTIAS DA URETHRA [
Cura rápida com a

I2í J13CÒÃO MAUIl.nO
ltua 7 do Setembro, I8i»

r..$ no ei*
vil d 20$
rei Íkíòso ,
com o iiCasamentos
sem cer.

tidões c cm :.\ lioras, todos os dia?,
para provar quanto esta rasa é teria;
só pagam depois dos 1'hpoÍs protn*
pios; trata-se ú rua líarliara de AÍ-
varerign n. 24, cm frente á a» Prc-
torta, próximo an Thesouro, com Ca-
pitão Silva. (Ií 172A

Cachorrinhos ^°cn^
para lavar cães dc luxo. Dc-=irni
dor da sarria, carrapatos c pulgas,
vende-sc nas ruas Hospicio 114
Gonçalves Dias 3S, Ouvidor C.i, 7de Setembro lis; ,1 e 151, Cattetc
y 1, 1"\ José de Alencar 11. •;.

(K jõSa

Dr. von Dollinger
da Graça d0 ,Il0S-da „Bc--. ,?T3f" nc-fice:icia Por-
tügiiczã c com estagio na Kcal
Universidade dc IJcrlim. Doenças
do rim (exames com a luz). Ci-
rurgi.i, cura radical das hérnias,
licmorrlioides, estreitamentos da
urethra. Operações som cliloro
fórmiò c com a aiicstlièsia regio-
liai, «Mem dí Sá 10 (sob.), ir ás
ij e às 3 íjj. Tclepli., 4.810 Cen-
trai.

Continua a
morar naMME, JOSEPHINA ii da a,.

fandega
ii. U5. t.[ 403)

Evi-
ta-seGRAVIDEZ

, usan-do ag velas ar..:se.p*:c55. Sãoitioíicnsivis, coinmodus c dc ef.feito £c_.uro .Caij.a com 23 vc-hs 5ÇÕ00; Pelo Correio mais 600rei?. Depositário: praça Tiraden-
tes n. 62, pliarmacia Tavares,

 <i50-t)

3Imc. Marshcrita Solonni l)it-
Iianicl, paftcira, diplomada pelaReal Maternidade de Pirenze (Ila-lia), Acceita cliatuados a qualquer
hora. Tel. ,.i;o, Villa. Kua H.
Miguel n. 8o, esquina da rua S.
Kapliael (Tijuca). 338 J

Gonorrhéasc li r onicas e
recentes.
Q tt C r CÍS fi.
car r adical-

mente curado em poucos dias?
Trocuntc informações com o sr.
1'cijó, que gratuitamente as offe-
rece, nio conhecendo c..=o nc-
nhuui negativo; rua Tlieophilo
Ottoni, 1C7. (11 .1^

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio ce Andrade, com pra-
tica doi hospitaes da Ktiropa, evita
a gravidez por indicação scietitiiica,
sem prejudicar o organismo. ^Hcmor-rliagias, sii-spcnsão, etc. Resldcuaia e
cons.: raa .Scie de Setembro n. i£í,
sobrado, dãs o -ás ;i e <íc : Ú5 -j,
Tf-ephon» 1591, Central. Consultas

I gratii. (1409 Si K

„ ARXIAZEXS novos.—, Aluçani-;e
, no optimo ponto commercial'; _áma da Estrella ns. 47 c .17 A — Rio
Comprido, as chaves e tratar no mt-
mero 43. (1161 S) H

Dr. Ed. Mereilles-
Doenças internas, creanças, Vias.uii-
narias — Api>a:'cSi03 microscópicos,
clcctricos, de illuiuin.ição para cica-
mes c tratamento das-doenças; urc-
Llira, bexiga, rins, recto, intestinos,
estômago etc. —.Trat. rápido da eo-
riorrhéa,' áyplillis, hydrocele. Appl. 1
606 c 914 — It Sete dc Setembro
96, das 1 ás li—Had. Lobo 43S, Tel,
n.94, Villa.

SABÃO RUSSO £aet
6enci» preparada' por Jos-rae Partide.
dh, oapprovada pela cxnia. Junta de
Hygiene Tublica, desta capital. In-
números certificados de médicos dis-
tinetos e dc pessoas dc todo o crite.
rio attestam e -proclamam o SABÃO
RUSSO para curar queimadura^, nc-
vtaljiaa, contusões (Mrthros, cntpiii-.
gens, pannos, caspas cspiutias, ooreí
liicumaticas, dores de cabeça, feri-
mentos, sardas, chagas, rugas, ertt-
pçücs cutâneas c mordeduras dc 111-
sectos venenosos, cto., etc. A uulea
e melhor ÁGUA DH TOILETTK, a
reunindo cm si todas as propneda-
des mais afamadas. Vende-se em to-
das as drogarias, pharmacias e lojas
de perfumarias, fabrica e deposito 1
rua D. Maria n. 107 — Aldeia Cam-
pista, caixa do Correio, .1-244.

—Cura
resíria-

dos.CIMAURIA
constípações cora febre, bronchites e
asthma, Preço i$ooo. Deposito! Phar-
macia Rodrigues, rua Marechal Fio-
riano n. 99. (3714 S) U

Ser Bella Crêtue de Bel-
lcza "Oriental",
unico sem ri-
vai, pata man-

ter a epiderme em perfeito esta-
do de liygicne c belleza e pelas
suas qttalidads cmolientcs e re-
frigerantes e embranquece c as-
setina, ,1 cutis, dandí-lhc a trans-
parencia da juventude. Não i
gorduroso, é o melhor para mas-
sagens e faz adhcrir o pó'-de ar.
roz, tornando-o completamente in
visível, ..$000; pelo Correio, réis
3$5oo. Vcndc-se nas perfumarias
e pharmacias. Deposito: Pcrftt.
maria Lopes, Urtigitayana, 44,
Kio. Mediante um sello de 100
réis, enviamos o catalogo de Con.
solhos de Bcllesa. A 7891

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Te,lt^r; Jft:
tencourt, partcini, cura os tumores
doa seios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias e genitaes da mu-
lher, as inctritcs, os corrimentos ute
rinos c vaginaes e regulariza a mens-
truaçüo por processo seu. Ajiplica o
606 c 914, com ou scih injecção e
esta sem dòr trata o diabetce,
hérnia diucbradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparclha-
do; rua Kodrigo Silva n. 26, esqui-
na da; rua da Assembléa, das 11 ,is
3 da tarde. Telephone 2$i\\ residen-
cia á rua Senador Uuzcbio .145." Con-
sultas grátis. (J 1180)

Comichão darthros, empin-
gens, eezemas,
friciras, sarn-.s,
brotoejas, cte.,
d c s a p,-parcccinu 1.0 u II, (J»l» (>U 111

fácil e completamente com o
DEUM1CURA. (Não é pomada).
Vcnde-su cm todas as drogaria»
do Kio o Nictheroy. Deposito gc-
ral; 1'harmacia Acre, rua Acre,
11. 38. Tel. Norte, 3265. Preço
2$000.

SYPHILIS suas conse-
riucncia-s. Cura
radical, injecções

compicíaiuentü
INDOLORES,

Ue sita preparação; Appl. 606 c 914.Asscmblea n. 54, das ia ãs 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA3A-
LliÃES, Telephone 1009, C.

t r ata-se
com bre-
vida dc,
mes 111 o

Casamentos
sem certidões, civil, 25?, e rei
gioso, 20$, cm 24 horas na forma
da lei, inventários 'e 

justificaçõe?,
etc, com lirtino Sclicguc, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingos
o feriados. Attciulem-se a chama-
cios a qualquer hora. Telephone
n.. 4/5-P, Centrei. —N. B. Os
noivos que tratarem dc seus pa-
peis • nesla casa não 'crâo o in-
commodo dc ir á policia; não so
coniundani — 32. (S 1^32

CM URINA Tintura ideal
VU-UVIUWtti gafaniijã; ])ar.i
restituir ao cabello a sua còr, ori-
Binai ipícta ou castanha. —• Prc-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 de Scteni-
bro n. 127. R. 1CAN1TZ.

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, a$ooo.

Pelo Correio s$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

PRODUGTOS VEGETAES DA
FLORA MEDICINAL

Do 3. Monteiro dn Silva & C.
Rua do S. 1'cdro 11. .18

MO DK JANEIRO

CIIA' MINEIRO
(Marca registrada)

--Wilfftiein deve deixar dc u^ír O
Chá Mineiro como um poderoso
eliminado.- do ácido mico, o cau-
sador do artliriiismo, rlicuiiiatisino,
eezemas, .darthros o outras moles-
tias da pelle. Quem tiver a íclicida-
dc e constância de usar por longo
tempo; este chá está livre da ar-
tçrio-Dclcrosc e iircmia, que i o ul-
timo período das doenças des rins.

O seu uso c uma garantia para
a boa saude e existência loti;j.i, í.i-
zendo d-rsapparecer as dores e as
infiltrações (inchações) do corpo,
das oernas e do rosto par sua acção
diúretica, laxativá c diãphorelioa'; e
faz engordar c fortalecer as ,pes-
soas magras e fracas, por cer tam-
bem um estimulante da nutrição.
No verão é a bebida que devo ser
preferida na maior dose possível,como mais saudável c purificador
do sangue; tini litro c mais por dia
c um renegerador do sangue vi-
ciado.

Deposito na FLORA Mí.DICf-
MAIí.^— Rua de S. Pedro n. 3$.

Muito cunhado com a falsificação.
Peçam catálogos,

pora"ngaba
; As pessoas obesas, barrigudas e
inchadas devem usar o Porangaba,
o_ melhor e mais activo- tônico dacirculação, que activa a nutrição eas trocas orgânicas, fazendo clinu.
nara gordura c desiníiltrar o or-
ganismo.

Deposito na Flora Medicinal —
Rua dc S. Pedro li. 3S,Peçam catálogos.

COCCUI.OS
Combate as doenças do estômago,

do figado e dos intestinos; todo
aquelle que usar o Cocculos não•tera mais tonteiras, dòr dc cabeça,
priião de ventre, cxçitação ner-
vosa, gazes, peso 110 estômago,
somno depois das refeições, in-
somnias á noite, indisposição para
o trabalho, medo de morrer, idéas
iristes, esquecimento, fraqueza ge-ral, etc, etc.

E' um poderoso remédio -para a
dyspcpsia nervosa Ou aíonia gastrointestinal.

Deposito na Flora Medicinal —
Rua de S. Pedro n. 38. Peçam
catálogos.

AGONIADA
Combate as doenças do v.tero e

dos ovarios, cura a suspensão c a3
eólicas c regulariza r.s regras, evi-'.ando as licmorrhagias c os carri-
mentos. E' um remédio àndispcn
savel nas loilc.tes dns senhora»,
para curar metrites c endo-nietritej
som haver necessidade da raspagem
ütérina.

Deposito n.i Flora Medicinal —
R-.-.a 'le S. Pedro a. ,iS. Peçam
catálogos. (M 1 oor)

Cofres M. W. Ame- v
ricanos

Marca registrada n. 1t.317.-1
Reconhecidos como os melhores ««'
que maior segurança oíferceciu
contra fogo . e roubo. Ovando,"stóel." com grandes abatimentos;!
1'nicò depositário: 104, rua Ca-
nicrino. io.|. 1

. . Ha também Cofres usados, 'do'
oulros fabricantes, nacionaes e es-,
trangeiros, por metade do seu vícV
lor. Telephone: Norte 764.

1263 a
jóias quasi de graça ?? %

VALENÇA & C.
Rua Sete dc Setembro ii, iSr \
Compram e vendem jóias iis.T-i

das, ouro, prata, -platília c objectos!
dc arte, cautellas do Monte do
Soccorro, etc., etc.

Rua 7 de Setembro n. i8r '1
Valctica Ií Gj

Estômago
Tridigcstivo Cruz, é o unico rè*.

nicdio que cura as doenças do es-'
tomago e intestinos. Drogarias »
pharmacias. Vidro, í$soo.

BARBEIROS
Chama-se a attenção para as ele*

gantes cadeiras AMERICANAS,'
que acabam de receber, e que te
vendem por preços razoáveis; no
deposito dos Cofres Americanos rrf
rua Camciiiio 104. 117(1 .1]

Tailleurs e foilettes chies:
Confecção esmerada a preçosvantajosos, só no José Miranda et

Mme. Julia Miranda, cx-contia-j
mestres das casas "Raunicr" oi"Nascimento". Acceitain-sc cn-|
commcndas do interior na rua dn»
Ouvidor n. 103, entrada pela ru:.'
.Sachet n. 42. Telephone numero
17S C. (M S49

De aecordo com todas as rcgr.it
que estabelece o Decreto recente-
mente assignado pelo exmo. sr.,
dr. prefeito. Artigo solido, ele-
ganle c mais barato que o na-
cional. - "
E. U. STAFFORD MFG. C0„

CHICAGO, U. S, A.
Representante no Brasil

lv. MOURA
Rua do Rosário n. 170 — Caixa

Postal n. 1.683. (Rim.);.

PENSÃO TORINO
Alugam-se bons e confortáveis

quartos a rapazes do commercio,
cavalheiros c casaes sem filhos, a
5$ooo, 6?ooo e. ?$ooo diários, com
011 sem pensão. Bons banheiros,
agita quente e fria, lelecricidade.
telephone c todo o conforto, rua

Telephone 5853, Centrai
CASA EM PETROPOLIS

Aluga-se uma 'boa casa para pc
queria familia; tem jardim, Trata-
sc na Pensão Central, Petropoíis.

(1104 J

CABRA
;VetTjc-sc uma especial, preste»

a ter crias. Rua Çitperüno, 12),
estação Dr. Frontin. 11 1414

Negocio de oceasião
Traspassa-se uma pensão fain!*

liar, situada cm ponto magnifico(
com 15 quartos bem mobilados,
estando todos alugados a familias
e cavalheiros distinetos. A caía'
i rodeada de janellas, com bcIU
vista para o mar. A dez ml.'
mitos do centro e com bondes ií
porta. Preço: nove -contos, incliw
sive roupas e prataria. O motivqi
da venda é o proprietário precl-sar retirar-se para a Europa.,Cartas a A. B., caixa r, desta
redacção.  J 14;!;.

SITIO OU FAZENDA >
Párni qualquer Estado, ofi°crcce>

se, para administrar, agric.iltoi-,
casado, activo, perito cm criação,
lavoura de cereaes, hortaliças o
pomares, acceita ordenado modesta
e porcentagem sobre producção.;
Cartas neste eseriptorio a M. P.

R 140J-   '-, ^u:«

Protecção á lavoura
EXTINCÇAO DAS SÂUVAS
CoSIoqueis as formigas icuyabá«

nas cm vossas fazcndl-is o sitio?»
e ycreis o resultado pratico. Dt«
rigir cncommcndas e pedir iin
formações á A. Souza, á rua Ba-
rão do Eom Retiro S8, ou á casi"Hoi-tulania", rua do Ouvidor 77.
^__ 11 i4=«

CARVÃO DE PEDRA
Pessoa que possue terras car!io«i

niferas no Norte do E, do Paraná,'
cujo. minério já foi pelos leclmicos
considerado como muitíssimo bonr,,
deseja encontrar quem lhe em-
preste a quantia <le 25 contos, 111c-
diante garantia das mesmas escrk
pturas; recebendo ainda unia boni-¦ficação de certa porcentagem de
qualquer negocio que venha a fa-,
zcr. Quem desejar, dirija carta
ao eseriptorio desta folha a N..
Si A. O 1664).'

TABELLIONATO
Mediante razoável compensação",

adquire-se, ou arrenda-se, um car-
torio nesta capital, offercccndo o
pretendente toda garantia. Trata-
se directamente com a prorria
pessoa, sob reserva. Rua Augusto
Severo 7-'. (1304JJ

SALA DE JANTAR
Vende-se, cstylo Hollandcz, nc:d

peças, pouco uso. Rosário 76, 2"
andar. (IJOIJ)

VENDEM-SE
Os esplendidos predioí da traí

vessa Bambina ns, 10, 12, 14, iC,
18. ao. 30, 32, 34, 36, 38, 44 e 4a
.Fabrica das Chitas) preços liara-
tissimos, um na rua Pctropoli-i
(Santa Thereza) e um na rua
D. Clara (Copacabana) c 03 ter-
renos da rua Gustavo Sampaio
(I.cmc) e um enorme terreno 110
Caju com tres frentes; trata-sre
com o corretor Moniz; na rua da
Candelária n. 20.

PREDIOS
Aluga-se o esplendido c nio-JcN

110 predio da praia do Uusscll
11. 4S e os da Avenida Sete do
Abril ns. 603 c (Ju, em Petro-
polis; trata-se na rua da Caudci
laria 11. 20, com o sr. Moniz,

(j itíMV

sõTrado
A'-.iga-se o bom sobrado da rú<

da Assembléa n. to, próprio par.i
consultório ou club. Trata-so na
loja, "Casa Dias". (J1330Í

-¦ — <

Copacabana - Vende-se
Casa nova, 2 salas. .1 quarto^

dependências, luz clcctrica, et"-,
grande terreno; negocio directo—1
á rua Constante Ramos 111.

ÍR 1628)

PHARMACIA
Vcnd uma bem mon:

rotn commodos paia í.';ni'.i.i.
Trala-se na rua AsscmbK-a ?•).
cem YJrsiü' (]i(f>

::itfM.2k . T^m^^íiM!^ t ;
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Loterias ia Citai Federal
CORREIO DA MANHÃ — Quint«rfeira^9 dc yoveniftro üe 1916 11

Cempailüa ile Loterias Naolonaes do Brasil
Estiaoçõ»spüblloai sobaflsoaliaaQftodo 0e?erao

federal as 2 U2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

Rna Visconde fle Itaborahy N. 45
HOJE HOJE:

341-30*
Amanhã

U 1.1-43.

20:000$000115:ooo$oo9
Por 1S-Í600, «.-ir. meios Por 1$6©0, oiu meios

_De_pols de arxiarilxa
A's 3 horas da tarde-310-22

S0:000$000
Por »$000, eu» décimos

Sabbado, 25 do corrente
A'» 3 liora* <la tarde—300 — 30

A Casa Lucas ao publico
Cremo» .de n_;so dever. prevenir

-s consumidores oue cm virtude do
exilo alcançado _«_ nossa . I

_H____KHHW8_«__i^_R_H____ra_P-S__»fi___________a____-___*_^^
B_B__E_M_PP^**>B8*^ ' ¦ ^ffliMmÊ

ifi B********* BSS_-_fl
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.-•or !-._!iüOO, «Bin décimos

Cirande, o extraordinária Loteria rio Natal
Sabbado 33 de Dezembro ás 3 lioras da tarde

INOVO _*t_AJNO :I4** —1*

1.000sOOO%%000
Por 56.000 em octogeslmo» u 70i» rs,

Egio impor turno plano, móm uo premiu maior, distribuo mola
1 de 1 .<»:OO0-*, 1 do ií sOOO*. 3 de 1 »:l» '0$,

4 ile 5:000$, 10 de ;2:0 >0_ii, IS do 1:000
e SO «le 480sOOO

Os pedidos do bilu. tes do interior devem ser «compa-
«lindos do íimis 700 rs. para o porte do Correio e dirigidos
aos ..«entes geraes NAZAKK-H & O., ItüA DO OUVHKHt
X. 8-1, CAIXA N. 817. Telcg. LÜSVISL, c na casa F. GUI-
MÀltÃKS, RUA 1)0 HOSAB10 71, esquina do beco das Can-
eelliís -— Caixa do Correto n. 1.373. _¦

Machínas de escrever
Officina ' Ue concertos, limpeza

reforma c nickclagcin a preços rc-
da Alfândega ijj

MOBÍLIA
Vende-se tinia mobilia a um par-

tiçulaí, ou troca-se por tuna bicy-
cleta; na praça Sete n. 33. A.i-
drade. Deposito de pão, 12.o J

dtiíidos; rua
1° andar. (K1318)

¦ra ^*íí ___EJ|fct__. *3_f^i__^i_j'"' "O 1nw 1

tem appareçido á venda por preçosmais vantajosos numerosas imitações
(iue, embora tonham um brilho pare--ido, sua intensidade apptrente desap-iarcce rapidamente, sendo o scu con-'
umo egual 10 de qualquer outra Iam-1
ada de filamento de metal.
Por isso, quem desejar uma tampa- ]da de i|_ "watt", deve comprar sò-

mente em casa de toda garantia ou ;constatando ante os apparelhos a eco-
nomia real da lâmpada que lhe offe-
roçam. — Avenida Passos. 36 e 38 —
1 UCAS & C

ANTISEZONICO

jJESUS!
á ( LBA UM 3 DUS
3 Febre In ermlttcntes
3 sezões, maleltis

I Rua Marechal ílorino 173
5 Esquina Tobius Barreto 76. _
SgOOCNWOOOOOOOOOOOOOOO
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•MB ______________________E__h
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Machínas para
Não comprem ARADOS, DESCASCA-

DORES de atroz ou café, ENGENHOS
de canna e nem qualquer outra machina,
sem primeiro .verem os nossos, pois são
superiores a quaesquer outros sob todos
os pontos de vista.

tmemoPtOvntrA"QtArnwoOGA»
AFoKcaáiuHM.
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PO' BA PÉRSIA
Garrafa, tir ande

Este celebre c ...amado pó, pelos seus renes,, ....ii.s na mortaii-
dade das pulgas, fiercevojos, niòsq ttilos; fonni_.is, baratas, lagartas,
piolhos, bicheiras e coceiras dos animaes, tem conquistado o primeirologar entre todos os insecticidas.

Tornou-se «111 indispensável familiar.
Não suja .1 rcupa. Não 6 venenoso. Scu aroma rm nada preju.'nica a saude. Pójc polvilliar-se 11 a cama de ijlialqucr creança sem

perturbar-llie o somno.
No rotiilo vão indicados 03 Uifíercntes mo:!os de applicação,

conforme a espécie de iàscctos aue sc queira destruir.
O que convém <: procurar o PO' DA I'HU. IA DA GARRAFA

GRAND1S c para nbtõl-o, o unico meio é cli.isir.se a nós.
Nosso PO' DA 1'K-L.IA í preparado unicamente com as flores

frescas das plantas e não é paia s.- comparar com o pó de acção
qu.-.si nulla, feito das raize; ou da planta toda, qüstildo não i com
síibslançiiis ofíensivas :i satiile'.

Cuidado com as IMÍTAÇ0Í5S BARATAS (inertes ou prejudiciaes11 saude e á roupa).
Sempre que *s fregueses sc têm queixado que o Pó da Pérsia

não dá resultado, tem-se verifú-ndo que não compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA DA GARR-APA ClUANDK.

ATTENÇÃO — Em teclas as lato com o PO' DA PÉRSIA vas
grudado um rotulo co.n .1 sv-:m ¦ —a registrada

nmum» <¦»«*»

SATOSIN
é um remédio, unico pela sua
cfficacia curativa em todas as
aífecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos t
chronicos dos bronchios c dos
pulmões nos diversos períodos
da uiorcstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effcitos ve
troactivos sobre a infecção n+r
um limite tal que paralysa
desenvolvimento dos bãcill
dc Koch até supprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN

*ife«_v_> :.¦=•"&:•. Ji^^^*=*****_? -.**c/:- —-•.—¦

Marca Registrada
T<>'io_i os prandea Hospitaes coraoacjam;

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
tliarinx, do illustre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneficen-

cia Portuguesa
c outros, ha longo- annos sô usam o

legitimo

Emplastro PHENIX
para curas iufaUivoIs dus moleatitts do:

ltluMiiiiatismo, Tosses, A__hn_;i, llrouchite,
LuiubiigOi Anginu, Dôros nus Costas, etc.

Kxljam nas PUarmacla» e Drogarias o
legitimo emplastro com o pássaro

0_pí3:je._vi_35_:
gravado no próprio pninu do emplastro

American Chemical "*&%?
HeprGsentBBte no Rio ile Janeiro JÚLIO D'ALMEIDA

Cacíiorriniio de luxo
Vendem-se lionitos, felpudos,

Iirancos, raça Teiietiffe; na rua
Vieira ííoulo 11. nS, Ipanema.

J 1469

Hotel e Restaurante
Vcndc-se o da rua da Lapa .3:

trata-se com o proprietário, á rua'Marechal ploriano Peixoto 218.
PadariaT 1261 J

Tratamento rápido, radical, racionai e scientifico
DAS

c recommcndado por summida-
des médicas brasileiras e es-
trangeiras.

A' venda em todas as boas phar-
macias c drogarias do Brasil.

fflSS*___ifl___BI^9n9

saiam 9§*}

£GÊ m> \
Wà^amm mmW^ **
1lJ^_PM m\ *****'rHKai^V é—»a

«t mmu aautmaa,
' *mA
av* -*K»
Mana*

CàMt-K-f «**•/*# \^"^BI

A MISSA CASA
6 a única quo sc dojdica oxclnslvi.mente ú venda dc
machínas para lavoura, e importando directamente ios
fabricantes dos Estiidos Uniaos da AmeritM do Norte,
vende qualidade superior por preço9 mais büraios
du que qualquer outra casa do Brasil.

F.«nppinlíí.!.í_P i>m* Arad03 CIIATTANOOGA, balanças.J-SpeOidlIUdUcl tiU, batedeiras, bombas d-agni, car-
rintios diversos, catadfjirus, cavatleiris, ceifadoiras, correias, cur-
tad..>ros diversos, cultivadores, debulh dores de millio, desças-
cadires do arroz o caíò, HNüilLH UG, desdobradores do c:mna,
des ntegradore-, dosnátadeiras, cnceratlns; ongenli. do canniij
«CHATTANO iüA» enxadas com machi ' lio^nuiadeiras em calo
e ii.ioá, forjas, (iradas de dentes, ra.><*liina-. para fazor cangica,
machiaas diversas, moendas >tc canna a .1.110. motores á vapor o a
ker.zena, nivel.idor'ès,-nieos lt<bi'inoiinito, pás de cavall >. rwl as
<lf madeira, iittebrador-ss da tiirròes'. rolos de («trio, somoadelras
diversas, naccadeirns sop iradeiras dc calo o arroz, serras diversa.,
turrudores de ralé.

CASA MATRIZ
12, Largo de
S. Bento, 12

S. PAULO

.1
<*** Mm

an.,<«'<M« -____¦¦//
jpA, V______/_lB_L

MA1Í<;.V L.U1.1MADA
rortanto, rejeitem as laias «.iic não tiverem esta marca registradano rotulo, como não tendo saido da casa Garrafa Grande.Uvta 2?ooo, seis por io$uun e doze por Jojooo. Reinettc.se peloCorreio i lata por _$ooo, seis por u$..oo c doze por _.$oòoi
Nao.se acceita sellos nem cslampillias. Em Nictlieroyd, dro-

garias Barcellos.

A' GARRAFA (GRANDE
66 RUA URUaUAYMIl 66

Perestrello (ã Filho.
(M 1115)

m & g.

o AVENIDA PASSOS 106.

Moveis novos e usados*
Compram-se avulsrJs'* Buarnições

completas, tapetes, metacs, louças,
etc. Recados por escripto a I'iu-
lo «le Andrade, rua Marechal Fio-
ritmo a. :.,8, casa de fujno».

.. 39/1 J

PHARMACIA
Vcndc-se uma nos subúrbios pof6 inooÇooo, com .sortimento c com

moradia para famiüa, fazendo bom
,i:i'_ücio. Informações, Granado
ft Fillio, rua Uruguaraua oi.

(no8J)

CASA FILIAL
AVENIDA RIO BRANCO, 18

t'*,iAi. oi-- j an roí to

'**__SfiOn

_-__u_ÍS-_-^*'*_!

LINHO LINHO LINHO
FartldaB para fa-_alli.as

ATEINTDA A PRESTAÇÕES
JLeopold Strass

109. AVENIDA RIO BR ANOO - Sala 3
rísHifltjHL»isiü: Jsoii'r_3--t3i4

S.Ml. AltlSTIDES F«ED£I1IC0 DE
Andiíade

Residência: Fortaleza — Ceará.
Curado como o Èlixir de No-

aueira do 1'hco. Chco.João da Silva
Silveira, dc complicações syphiKti- ¦"
cas tendo estado entrevadoseisine-
zes.

Ajcaca Coimos — Hi»

de R. L. de Brito
(AOTIHERPETICA)

Approváda o p.cmiada com meda
lha de ouro

Infallivel nas empigen s, dar
hros, espinhas, frieiras, sarnas

icpra, comichões, cezemas, pannos
eridas e todas .ts moléstias d;

jetlc. Lata i?500. Deposito: Dro
«ria Pacheco, rua dn< Andrada
n. 45, e Sete de Setembro Si.

119. ]

eridas
; o remédio aconselhado
e scientifico de qualquer

A SANÍOSINA (pomada seccativa)
para o tratamento rápido, radical, racional
ferida nova ou antiga.

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece c faz
rebentar os bubões- venercos, os çanaricios, os unheiros, os antnra-
fes c os tumores dc qualquer espe cie, "em ser preciso rasgal-os a
ferro, imjiede-os de gangrenar e ci catrizh-os radicalmente.

t.ura "as chagas ou ulccras, os golpes e as cortaduvas.
Desihcha as inchacões, taes como as ciysipclas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os destroe c <.s

sarnas. ,. - ,
A coinichão desapparccc cm poucas horas com a appltcacao des-

ta pomada.
Cuia as Itemorrlioides externa s. allivia como por encanto o prtt-

rido ou comtchão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-
suores bcmorrhoidarios ou maniillos. Cura as queimaduras. ¦

lista pomada á muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-
.aliiar.

rreço da lata ;$5oo,
los nem estatupilhas.

pelo Correio, 3?50o. Não se acceita sei-

Encontra-se n'.A GARRAFA GRANDE
GO HUA XTRXJG-TT_r3k'__"A.IV_aL GB

PERESTRELLO & FILHO
c á, _fVvciaicla. JP-assos. 106
li cv\ Nictheroy, drogaria Bar cllos, (M 932

instrumentos dc cirurgia cm'nom estado, compram-sc, Cartas
1... Chácara da Floresta,A, ¥,

_rupo i- -_S.

Ouro, prata e platina
Compra-se em qualquer estado,

na casa que melhor paga, confor-
me a sua qualidade, Kua Uru-
güayana 154. J >."6(S 7.0)

•í« -1
MMb. V1EITAS ain

Ja mora na rua Maré
.hai Fioriano Peixoto
n. 117, sob. u 3"

Mme. OÍppia
It. Assembléa, 39, solirarto.

CS Si-

Ouro a 1S850 a graiíima
PliAXINA a 8ÍI000

prata, brilhantes • c dentes dc den-
trduras velhas a 500 rii. cada um,
Av. Central n. 105. Casa de Cam-
bio. (S 152

CARTEIRAS ESCOLARES
Vendem-se quasi novas, quadros

negros, cadeiras moveis de todo
preço. Rua Frei Caneca ns. 7, 9,
11. Tclephone: 5.092, central.' (M S53

Aves de raça
I,iquida-se um lote dc gallinhas

Plymouth, brancas c de marrecos
de Fekin por preços baratissimos.
Rua Visconde Silva n. 98, Uotá.
fogo. 'ii 24

VITRAUX
Gelatina colorida para vidros a

i$5oo e 2$ o metro, só na Casa
Santos, de jiapcis pintados, á rua
da Assembléa n. 4S, canto da rua
da Quitanda. (S 875

__M__ ffiHQI_P M TB-_.ilG ES H ^^Sl^^.

Qjmppesà de Armazéns Fnigorificos — Cáes do Porto
Avenida Lauro Mulier n. 431 - Telephone, Norte, 1355

¦t Entrega diária a domicilio
Assígnaturas mensaes tle''íjS ijèclrá¦ón 13 kilos. . ...

« 1 » ou 25 ......
semeatraes» li2 » ou 12 

« 1 '»: ou 85 ».-' •" .'- •;¦•-:¦:>
Assígnaturas por coupons 1 toneltula. . . . • . -• • • •° *> „ ,* „- 758, 80S, 908000 e. .

consumo diário.

, 138000
, 308000

98000
, 1580' O
, 388000
1008000

por»
ine/

còniórine
o

A empresa faz saber ao publico c aos sens clientes que acaba dc tomnr provitleneias que lhe perinittem ga-
íantir «m weifeito serviço dc distribuição de gel», podendo attender a qualquer pedido quo lhe seja feito.

A emiírcsn -dispõe tiiròbèni do¦.espaço em sitas câmaras frigoríficas; com temperaturas adaptáveis n carta
mercadoria, podendo portanto receber qualquer quaa.itliule de feijão, cebolas, batatas, frutas, pclles, q«ÇUos,
ii.íiiiteliru. conservas c aüacsiiüe. outros gene.os--sujeitos a Utteriora.no pelo calor, assumindo responsabilidade

pela sua conservação, de accordo eom ii seguinte tnbella:

TABELLA DE PREÇOS PARA AB.NIAZESI.AGENS

Taxas poi- volumes Taxas por lü-ilo

MERCADORIAS riíso Taxa
.0 dias MERCADORIAS

CASJNUNjA
Alfuedo
PAVAStAU
«M1U,

o *ç|.c»*clibta
«¦(*Vjjji_Kr««,llr'* «» V

L* JJLuNfCD »:,£»¦¦ tVdt arcvcLir-íi
i-mj m cn**- «u» ti ¥.»» i'«tia

_X_^i_13v\\:-4"'-'4 **""'*JSi^!_--í-*»_
>w*Ti i ,1**i<^ifk^',^"'-s/y9rr 'N:

_Sv.'\1 ií''/\» ""' JrfsV\ , Vv

li' CAIiVO QUEM QUER.
ÍMIRDB CAI1ELL0S QUEM QUER.
TEM BARCA FALHADA QUEM QUEB.
TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
íaz nascer r.ovcs cabellos, impede a sua queda e extingue corapletaincníe
a c,._p.i e nunesquer parasitas tia ca beca, barba c sobraiu.ellias. A' venda
was boas phafuiacias, tlrocarías c perfumarias c no deposito: DROGAR]****-
UF-FOXI. UUA PRIMEIRO DK MARCO N 17. antigo h. 9 RIO DE
.TAKKIRO

centro,
Ilros.r

ru
to .10 rtibtirbió, tinic.i r.o
:i!ri;i liora Ae bonde «Io
dc futuro; informa-se na
Granado & Filhos, rua

(R 56.21 Norte.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta

ções e em boa? çonJi.ües nor pre-
ços baratos: entrega n.i i» presta
cão sem fiador, Tclcplionc .jii,-

(_ IJ3'' 1 do lio de JaneiraBãneo lepeaeíi
ET, Eit3 Prmreiro úe 8V'apçss3 67

Prcíidontc —João Ribeiro de Oliveira Souza
Dtveclor —Agenor Barbosa

Banco do Depósitos o Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS ,

BARBEIRO
Vende-se vr.na mobília para bar-

beiro, rendo mn lavatorio dc mar-
:nnre, unia bancada com .avelãs,
tres espelhos, um csterilizadpr c
cadeiras, tudo em pcrf.iio estado;
para ver e tratar 6 rua das Laran

«JjVtifÇ^fftf

Vendem-se, para creanças, senho
rar. e homens, com roda livre c .
freios, ilo mais moderno eslylo iii
_lc_, grande sortimento tle patins,
oolball, capas paia btcyclctas, de

í:?500 para cima c câmaras dc a-
i C?3oo; na

Rua Sete de Setembro 132

Frutas verdes; ,

Frutas seccas. ,

Ciis.aitlins, etc. ,

Cercaes. • • ,-1

Ilatatus. . • .

Queijos. . . . .

Manteiga. • •

lia.alluío. . . .

Citniarão secco..

Carnes Stilgatltis

Toucinho.

Presuntos.

ISatihii.

nto

26

36

46

GC

SC

10G

116

126

25 fcsi

38 "

45 "

65 "

85 "

105 "

115 "

125 '*

135 "

$-100

$500

$600

$700

$S00

1$000

1$500

2$000

2$500

rPiirn 1.000 volume

Ll>rscoulo tle 10 Io>

Carne, vertlc. :.: t.i r.: r«: rai r.i t.i
ritesfr...

LCongcl.

Peixe fresco.. • t>;

Peixe salgado.

,..,,.„{

(Jiillinaceos. 'v t»; '«" ¦.-¦ 
t*1 C .í

Kesfr...

Congcl.

• • •
Resfr...

Congel.

Ovos. . . •.

Cebolas. »• ¦

Couros. . .

Pclles eonfotfci.nadas

Tabacos. . . . .i...i

Lcguiiics. . . ,., . .

Leite c creme

Cerveja — Rariis 25 litros

Flores  • «

r.i r.i t.i .

,: r.i [«¦ r»i r.v'.

_¦ ••! :•! t.j r«: [• t.i >" r.

TAXA PRAZO

Litro. >" .•• r#* m r#i

$030

$050'

$030

$050

$050

$030

$050

$020

$080

1$000

$100

$030

$030

$100

pharmacia ! Seiras
\ A -. -'¦

Semana

SO dias

. Sen

.".0 dias

Semana

CASA MOBILADA
Aluga-sc para familia dc trata-

mento a esplendida casa n. 461 da
rua Voluntários da Pátria. Pódc
ser vista todos os dias das 10 ás
12 c das 15 ás 18 horas. Cou-
tracto por G- mezes.' (R 643

Professora de plano
I.ccciom ã. preços mo.iicos, duas

lições ipor semana cm sua casa
15?, em casa do aluimio _5$ooo.
Informações á Casa Carlos Wchrs,
á rua da, Carioca 47. Tcl 4315, C.

. 1.7*

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronckite, coqueln*

che, tuberculose o astH iiu. Tomul-
o 6 tor ee. tez;* ilo ontar curado.
KtXÜSIi OS OUTROS BONS
XAROPES «pie vo» nlTeroceui.

Preço do vidro 20500
Exija, o de S. BRAZ

Drogaria Barcellos — Niclhcroy
Depósitos: Uriigúáyiina. 91 \ r> t <-.Marechal Fioriano, 5. )¦ KiU
Assembléa 31 í

Gltalet em Icarahy
Aluga-se barato o elegante cha-

let da rua Gavião Peixoto 11. 3-1°,
perto da .praia de 'banhos. As cha-
ves na venda, c trata-se á rua da
Praia n. S03, casa Pinho. 156S

Casa na Avenida Atlântica
Alu_a-sc, por prazo determina-

«Io, boa casa mobilada para fami-
lia tle tratamento. Informações
na rua N. S. dc Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

iiit 1 i_ ao ciiiirii
A Companhia Nacional de Armazena

Geraes emitte WAl.ltANTS, com descontos
módicos garantidos, sobre mercadorias dopo-
sitadas em sens armazena, libertando o com-
mercio «lo vexame de solicitar endossos gra-ciosos para descontar titnios. c bem assim luz
adiantam*, ntos para pagamentos de direitos e
fretes, mediante juro bancário. Para informa-
eões na sede da companhia ti

Rua General Gamara, 33
DENTISTA

Precisa^.c de uma pharmacia, na
estação de Quintino Bocayuva, ou
Maduveira, para dar consultas;
carta nesta .redacção a M. P.

(R 1051

VENDE-SE
Um botequim dc primeira or-

dem, no centro da cidade; infor-
ma-se á rua da Quitanda 81, com
o sr. Almeida, casa dc calçado.

1177 J

ACURA DA IMPOTÊNCIA
O especialista DR. CARLOS IMTJIIX — com longn ju...

tlcn tios .Iiospitaes enro_ciis, gurnute n cura, cm curto espaço
do tempo, da IMPOTÊNCIA, quer seja de fundo syplillitko
•metliUar, quer om conseqüência A iiciimstliciiiu sexual.

Truta a fraqueza genitnl, _ob as diversas 1'órmns clinicas
ejuciilações pieniaturas, perdas scminnes, perdas do plios-
phiitos, proslntorrliéa, etc, .orno tnmbcin motivada pela in-
fcecão gonotoecica. Não faz uso dc nicilicaineiitos, nem
applicn a massagciii rectitl.

Trntniiiciilo iiioderno,-jiorf eitttiuoiile imlolor, dc restil-
tados seguros e com appnrelh agem especial.—Consultas ú
rua l/rtigiitiyahn -IS, «obrado, das _>.j ás f» lioras. (S1G58

Quartos mobilados PHARMACIA

CASA EM BOTAFOGO

I MAJESTIC
í Charutos ílnisbimos feitos 5»
*; ;'t mão com superiores tuba- Ç
í-co.s do Javà, Havana e 13a; rc
alua. 4
i Ueposito: Rua Ilodrigo S-il- A"van. 42—!•-. g

Impotência ?
E' PÒSSIVHIj CII5AT,-A SRM

_U«I1_M0S A INGKHU5 V
S I .M ! 1 !

Por um methodo scientifico c ra-
cional do dr. G. S., èspeciiilistii;
Dirijá-se á FLORA IXDIGEXA,
\ÇRTv, 6a. ou por c.-,r',.-i com coo
réis de st!!o, para resposta.

Ynidc-.e uma doa pharmacia,
no Estado do 'Rio. IStorinaçõcs;
Monteiro .Guimarães & C, S. IV-
dro, .1=-. (i208 .1

?e íi
d.-- í

u\iy_n-:
eòiifôrtõ

uma
¦nara

ihó'i)ijada, cyn
quenn familia'.ireços iíe occasiffo, vc:"rua 

Generalgamava n. =50., ò c ,f ^ fí

í t K 157''

TRASPASSA-SE

<!a bnron
il andar.

Gonçalves
í i io.?

um salão cum st
montado, ...zendo

a'.a; para niais inforniaçües
Dias Motta'. no largo de S

n. iS.

hilharc-. bem
libiri n-\.ocio:

com o sr,
Francisco

K 1.1,15

Solução citoriU-a l.i para ntiostliosia botl em

pcqu.na cirurgia e cirurgia
lenta, ia

^P*»4_ 3

feI

^--^-í" _i_k 't*.:_s5222i2—

JTabriea clc malas c objectos clc vi me
O maior sortimento e os menores preços do mercado

E liei to71;r".V0VÍ_.in_^_-— immediato sega-
J^tS^J^^^^^ ro « Í!i^í!i;r-)-\"nci:i-

...„ ^i^--^— ^ tem cocaína nem seus derivados ..- A'

.H venüá tias casis i Hermány, Cirio, Moreno;, liorlido & C. p
etc. Hio d. Janeiro—Preco caixa do 25 ainp. USUOO; jp'^^^^^úÊMsmm^^r^^-^'^'^' -¦---¦¦'

__aLi___i__â

Igi devimee
13 tapeçaria

para cima o baixo
do ineza, para
forrar salas o

prateleiras

Jogos Holetas, Jaburus,
Masr,..ltes, Xadrez
Dominós, Lotos.
Damas, etc, etc

Pais

Aluga-se cm casa de familia cie
tratamento; para uni casal sem fi-
lhos, ou a cavalheiro dc tratamento,
com oú sem priisüo. ^ Telephone.
Rua Francisco Mr.rator; n. iii.

(M i.o.V.

Vcnde-sc urna, bastante afregue-
zada. no centro da cidade. O mo-
tivo (!;, venda será explicado ao
pretendente; trata-se com o pr.
João Mttber, ii rua Sele de Scícm-
•bro 6,1. C:\-z Hubcr. (S S14

CASA FUNDADA EM 187S
Unldosítlepo^yltavloí. cio cimeulo in«jflca

"WHlTií e BltoTUEKS»,
tinta lij'KÍenic.1 OLSINA, HARNOIj

TRrpLIO para matar o carrapato do gado
TllEPHONH 274 - S.ua do Rosário 55, 53

PHARMACIA OURO
Foot lialls e mais |
artigos para sport

OffcVcçc-se; pessoa hnbrlitaída, 'Gpmpra-se ouro. briliiántes, jda-
cum longa pratica, podendo dirigir j tina. jóias usadas e cautelas do
tuna phánnacia aciui ou no intc- j Monte de Soecorro, :i rua da Con-
rior. Dá-;e ^s referencias que fo—| .tiluição li. 04, próximo i: rua do

INDUSTRIA
Sócio para industria importante

dc graniles lucro?;, procura-se com
capi:;-! dc cincoenta a sessenta
conM- para substituir outro que
w nriira Negocio sírio, tio toda
confiança, Escrever » "Maldohal".

.•esta íolii». 143S J

DENTADURAS
COMPRA SE

qmícuer trabalho velho tia
hoca

OURO r. PLATINA
R, Assembléa, i5, loja d

louça. O 5;;

UNHAS BRILHANTES GBAVIDEZü
E' um pcri-0 não usando O'.

Com o u.s.i constante tio i nho Slcnolino ames e depois do piirto. I
lir.o, as unhas adquirem um lindo \>&z _j_ i)c>m parto, fprtafçcc o ute-1
brilho e excellente côr rosaua, ro c o feto; evita os vômitos, lie-..
que íião de.-apparecc. ainda més j morrhar ir.s. ír.áo estomágbi aborto,
mò depois de lavar as niTios diver-' perturbações ititestinae. c das uri-'
sas «>czc5. V::\ vidro, 1Í5&0. Ke- nas; aiiRincnta a seereçõo do lei-
mette-se pelo Correio por _.ooo.|ie c tonifica. Drogaria Granado &

SEGURA CAMPOS & C - 84 Rua Set. de Setembro 84
Ilemettc grátis pára o intorior o catalogo geral illusirndti a

quem p requisitar|

Ò Palace-Hoteí
O mais importante de Càxámbu,

dispõe de superiores quartos. Dia-
ria complcla ;f e Si para adultos.

rciiiÉ cxigitiftã
piorio, a M.

Cirtr.i neste escri- Ktuicio.
A. (M 153.-! —

I

Í-U 15-ti

GHAViQEZ
cr.*: r.v,v.<

mula intatlivci pa
grande voga r.a Iv.
mcsn-.a sempre c '"

que usa
.-, evitar,
ropa',

pelo
Na "A* Garrara
Urusuayann n. ...

Grande oi.

(M

da Urtigtttiya.iia,
\io Çe Janeiro. Vidro. jiÇebtr, Telo I
iòrréto: Síoob'. Dro.ai'ift Berrini,

n. iS_ f-K ií!

11 bUiios, rua

11 c

._BBB'fi

V--.1X i -VP>*5. ^___RS_IKÍHl _ef_i>2fes_S_9PÍa_ÍÍái_

n. 404.

de

efíeito."! filHflIHilPHPi
^S^k.-.re3.^^!^. I Par. nçousues, ce.vojt.rhs, bolequins, armazéns,
too ríis .-. Mme. Fattjr Garcia, no InjtCnaS frilCias, Iv-lúOUClilS- Clc. t'lC.correio da Ma. (-| fa_ricante: tá, 3=$vi_rfier. Rua Vasco da Gama 183

ijC, 1 neiro. (ii uu.J '

ELECIRiGiSTA
Um rapaz deseja preparar-se

pra.ic.imcnte .para tirar caria na
Inspectoria de IHttminação. Pre-
fere curso, por ser mais barato.
In|orai:i.ões,' inclusive mensaüdas
de. a O. Caninos, por carta, á
caixa <U-;:e jornal. (R 133:

Garrafada do Sertão -
co),. dr rcnl enfeito r.a cura da fj

á \*'enila nas ptiarmociás •? drot^iri
GranadOj Ia de Março, n cm S,
Li.rciiü n. u.

CAMINHÃO SAURER
mTmm l«ffiiill

Vende-se dois
cinco tpncladfts;
Christovão n. 14

automóveis
na praia de

Vendcrsè ur.vi grande
j muito ero.sa. lnforui:
! Frei Caneca 11. 7 ¦

cuapa
rua

i-S-S

AÇOUGUE
Trespassa-se um bem montado,

com l.oni contraio e moradia para
familia J motivo o dono não poder
estar ú testa d. netrocio.

Informa-sc na rua Marqucz dc
Abrantcs 11. 226, com o sr. Abilio.

(ti.3

! CHAMÍNE DE FERRO
Vende-se de cd •

ccht, dc t^.iiiirtrn,
i*»vo'H*i.i para fàbnc

ma Frei
ne sona

tetros com 40
ferro irror.so,

,s. Intorma-se,
n. 7, lêlepito-

(M '.".10

eraiiima, brlHiatitcs, cautelas do
Monte de Soccorrc c dc casas de
penhores, compram-se á rua <io
IIoíjiícío, nfi. boje Buenos Aires,
única casa que melhor pa_a'.

CM 153:

17A0TYLÒGRÁPHAS
¦I.ncarrefriin-se <.; qtlaesquei

trabalhos a machina; n ama do
Uosario 11. 13ÍÍ, 2" andar, sala da
frente. (V 1.87

Conipúe-se de .1 ten-..». . prepar.id<
v.o Limoeiro (interior de ^e^r¦...in^'•-

ihttis c ferida? '!c qttãlqtier natureza;
Pacheco, nu dos Andradas, 4" 1

I1'Peiidoia Braztl"-
àulo, BarrüSOi C.t,

CM
rua

i<9 Rua da Quitanda. 149
KELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos dc relógios e jóias a preços mo-
dícos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre c outras
qualidades. 

"Clubs Màisonhéttè". Jóias e relógios a ptssta-
ções semanaes ds s.oop. Recebea-se assígnaturas.
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Companhia lino-ria.ograph.ca Brasileira
A maior do Brasil — Contractante das melho*

res fabricas mundiacs

UJVrWMWMMiWiWMMWfiWWM
OODEO\ oíToieco ás suaselegan-

tes freqüentadora», duas jnlas fluas
como trabalhos, na apresentação de
duas das suas mais queridas artistas.
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ODEON
Companhia Cinematogrspbiea Brasileira

A maior agencia de films com exclusividade
— Film do arte c valor

Sf

O ODFON apresenta aos seus "hub_-
fués" um soiijuticto artístico em um
programma som rival.
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A. seguir ;
UiOnERBBU

Interpretes —A«1A8, o pritn.ipe dos
acrobatas; BÜFFALO, o homem mais
forte do mundo.

COMPLEMENTO

GADNONT-AGTOAUeâDES
-DO OPElOOR-A-AdCAC-â.
ultimo numero, com os seguintes quadros: A MODA (chnpéos) —
Hcsembarque de tropas australianas nu Havre. — A grande confe-
rencia econômica dos aluados. — Oa torpedeiros patrulhas do Medi-
terrantto, ancorados em Marselha. — 50.000 pares de sapatos

O Cinema da Eli»
te — O Cinema

Chie o l.le(rante
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0P10 QUE RI
Protagonista — A LINDA

Mathilde de Marz o^-*- ** —•*»¦** --««•*•»•»* au^ivuii» iiKiiutiiu auíia — .a-iuvno ViU|F«9 i uantio «|iiv uvociiiunivuiu uiiimuioviuiij uivi i ¦•«-*•» »¦•¦¦¦•»¦»••» ¦»••»•- ¦—:  — -m^

offerccid.s péla-America do Norte ás creanças belgas.— llocepçilo em Lonires do príncipe herdeiro da Servia—As bandas de musica
dos Carabinciros italianos e das»•tiardas Ingiezás visitam Pariz — Novas - as tropas ruseas que desembarcam em Marselha, etc.
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CINEMA AVENIDA
!»*"

Orchcstra no Salfte
de Espera—Floro8f
Luzes o Conforto

HOJE . Grandioso programmma novo, com films de grande valor artístico.
A mulher mais bella,.mais plástica e formosa em scer.a de Amnr, do- Ódio c Vingança. AdelcBlood, a fascinante jovem doscabellos de fogo, se apresenta no Avenida no seu monumental trabalho—rico c luxuoso

scravo de Iiúcifer
Vibrante drama da vida real—da-D Luxo film—cheia dc aventuras o peripécias quo elevam este

film a um dos mais importairtes- destes últimos tempos. A.ím deste programma daremoscomo EXTRA o primeiro numero do Semanário Animado Internacional o

com as mais recentes c importantes nov idades c reportagem mundial.

SEGUNDA-FEIRA
13 DO CORRENTE - 13 DO CORRENTE
o mais sensacional, o mais siirprehcndenie,
o -mais doslumbrante, o mnjs Bt.ral.ent.
Homaneo Policial desempenhado pela mais
arrojada, audaciosa o corajosa mulher qvnso conheço no mundo cineimi.ographíco nq.¦flliu.clo 1 li séries ¦ .. ' .. :.¦•

-4 MULHER
A in do correnfo, a 13 do Novembro n obra
mais trabalhosa, mui» custosa em series queso apresentou até esta data.
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O CINE FALAIS, como ainda o demonstra o annuncio abaixo, continua a seguir a via luminoe- do triumpho. As damas (3$Ê m\ ¦¦¦

t cariocas que fazem do CINE PALAIS o seu ponto de reunião preferido, encontrarão no programam de hoje um thema \WÊ mwi NO
t em que as sublimes virtudes de dedicação, do heroísmo., da abnegação, do sacrifício, fallarão eloqüentemente ao seu \^| mj CINE» bondoso coração, revelando modelos de nobre moral que nenhuma mãe hesitará em apontar a seus filhos. E{ mais uma nSH__P^homenagem prestada por esta casa ás senhoras que o honram, e que constituem a maior e a melhor parte da sua freguezia* """"^

o chimpauzó prodígio
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Sé no C8IIE PALftIS HOJTIEj s* no CINE PALAIS

Quanto pode o cor
5» Film. aa Serie "Trl-uiaajpliEi.r o ATOS

^B&r PALAIS

4 o larapio do quatro mãos cmvvfVfywvvTTvvVyvYffVfTyffvyf

uma mulher!
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Edição da grande fabrica Eclair, em 4 actos
Um carinhoso entrecho em qne a magnânima alma «Ia mulher toca ns raias

thi sobrehumana {jrandesta.
Um "ftlm" qne encontrará éco em todos os corações Item formados — As lagri-

mas só não acndirão aos olhos de quem não tiver coração!

REN YLVAIRE
a vibratil actriz franceza que o mundo inteiro admira,

na sua poderosa encarnação da figura de «Jeanne Carol», cria umtypode enternecedora
grandeza que promette aos corações das generosas cariocas as mais fortes

vibrações de piedade e de alegria.
par da oxliibiçãò dc Eené Sylvaire, já dc si um programma completo, conservamos na íéíá. como exlra
LEMA MAKOWSKA, em

film que não poudo ser visto por todas as sen noras do Rio de Janeiro nos passados ires dias, embora estivessem constantementenossos dois salões dc cxhibiçOes.
O programma de hoje compreheriílé portanto "9 ACTOS", em que dtias grandes es-

trellas cinematographicas disputam a preferencia do publico em duas 
"grandes

creações

SEGUNDA-FEIRA
0 "FILM" MAIS CARO E ORIGINAL DO ANNO
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JACK
o Chimpanzó—prodig io

da grande fabrica CUSE-*», tio Roma

_r_^ci§:
o macaco que faz tudo : se não faliu

quer deixar o Homem na periuml
Obsc:[uiosaraento apresentado

lio de Menezes, da Academia
leira.'^saaíeceeixeeccceiooscisosioxcasGCoosoao
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i, 6 porque n5o à ^ira... 2 §
polo poeta Emi- 8 K
do Letras Brasi- S \

VEJAM OS ANNÜNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5.a PAGINA


